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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 13. 12. 2013
Zastupitelstvo obce:
- schválilo program zasedání.
- schvaluje Rozpočet obce Oudoleň na rok 2014.
- schvaluje Rozpočtové změny č. 8/2013, dále bere
na vědomí Rozpočtové změny č. 1/2013, č. 2/2013
a č. 6/2013.
- schvaluje Zápis kontrolního výboru.
- schvaluje Protokol finančního výboru o výsledcích
veřejnosprávní kontroly hospodaření Obce Oudoleň.
- schvaluje Protokol o výsledku veřejnosprávní
kontroly ZŠ a MŠ Oudoleň.
- schvaluje prodloužit pronájem nebytových prostor –
místnosti v I. patře kulturního domu čp. 131
do 31. 12. 2014, výše nájmu zůstává nezměněna.
- schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu
Oudoleň, jejíž součástí jsou Pokyny pro zpracování
návrhu změny. Zpráva o uplatňování územního
plánu je přílohou zápisu ze zasedání.
- schvaluje pořízení změn Územního plánu Oudoleň:
- změna č. 1 z podnětu firmy Havlíčkova Borová
zemědělská a. s., Pivovarská 162, 582 23
Havlíčkova Borová.
- změna č. 2 z podnětu žadatelky.
- ukládá pořizovateli zajistit zpracování a projednání
změn územního plánu.
- určuje v souladu s § 47 stavebního zákona pana
Ivo
Bénu,
jakožto
určeného zastupitele
pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny
č. 1 a č. 2 Územního plánu Oudoleň.
- v souvislosti se Zprávou o uplatňování Územního
plánu Oudoleň schvaluje upustit dle §55 odst. 2,
zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, od zpracování
zadání i konceptu změny č. 1 a č. 2 Územního plánu
Oudoleň.
- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE12-2004701/VB/1, Oudoleň, úprava vdnn, u č. p.
115.
- schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní
školy a Mateřské školy Oudoleň a Smlouvu
o výpůjčce se Základní školou a Mateřskou školou
Oudoleň z důvodu přestěhování obecního úřadu
do budovy čp. 123.
- bere na vědomí grantový program Kraje Vysočina
Bioodpady 2013.
- bere na vědomí proškolení členů zastupitelstva jako
preventivní požární hlídky pro akce s více jak 200
osobami.
- bere na vědomí organizaci obecního plesu dne
28. 12. 2013.

-

-

-

-

bere na vědomí Inspekční zprávu a Protokol
o kontrole Základní školy a Mateřské školy Oudoleň,
čj. ČŠIJ-1013/13-J. Kontrolu provedla Česká školní
inspekce, Inspektorát Kraje Vysočina.
schvaluje požádat o dotaci na Stavební úpravy
v objektu kaple na č. st. 133 v k. ú. Oudoleň
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
– dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných
sakrálních staveb v obci. V rámci stavebních úprav
bude opraven strop a proveden nátěr střechy
kapličky.
schvaluje požádat o dotaci z Programu obnovy
venkova Vysočiny 2014 na opravu komunikace u čp.
135 a mostu u čp. 120.
bere na vědomí Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu
vodovodů a kanalizací č. usnesení 08/13.

Farní svaz Velká Losenice
Kolpingova rodina
Klub křesťanských demokratů

Vás všechny srdečně zvou
na hru

ČTVRTÝ Z MUDRCŮ
a
KLANĚNÍ MUDRCŮ
V ŽIVÉM BETLÉMĚ

v neděli 5. 1. 2014
ve 14:00 hodin
v Kulturním domě v Oudoleni.
Rádi Vás uvidíme v dobových krojích.
Těšíme se na Vás!
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 16. ledna 2014 od 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
V sobotu 4. ledna 2014 v 8:00 hodin vyjdou skupinky koledníků. Tři králové s průvodcem
budou zvonit u dveří domů a bytů v Oudoleni a Slavětíně, zazpívají koledy a umožní přispět
do zapečetěných kasiček s logem Charity.
„Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2014 zakoupíme osobní automobil pro Šipku - sociálně
aktivizační službu pro rodiny s dětmi. To je nová sociální služba Oblastní charity Havlíčkův Brod, která zatím
funguje v omezené míře, zejména ve městech Humpolec, Světlá nad Sázavou a Havlíčkův Brod, protože není
v našich silách dostat se do většiny obcí mimo tato města. Dále výtěžek poslouží k dofinancování dalších služeb
Oblastní charity Havlíčkův Brod a na přímou pomoc potřebným. Též podpoříme jeden z projektů Adopce na dálku,“
sděluje koordinátorka Tříkrálové sbírky Bc. Jana Dománková.

PODĚKOVÁNÍ DIAKONIE BROUMOV
Dovolte nám, abychom co nejsrdečněji poděkovali Vám a Vašim občanům za celoroční spolupráci, jelikož bez Vás,
Vašich obětavých pracovníků a občanů, kteří nám darují věci, bychom naši činnost nemohli vykonávat.
Zorganizováním sbírky ošacení, bot a dalších věcí jste pomohli nejen životnímu prostředí, ale hlavně lidem, kteří
materiální pomoc potřebují a jsou za ni nesmírně vděční. V tomto roce jsme poskytli azylové ubytování 83 lidem
z okraje společnosti a dali jim možnost pracovního uplatnění. Poskytli jsme potřebným přes 2000 tun materiální
pomoci. V roce 2013 jsme také, díky Vám, dárcům, mohli společně pomoci lidem, které zasáhly letošní povodně.
Věříme, že občany stejnou měrou jako nás potěšila solidarita a ochota pomoci lidem v nouzi.
Bohužel sběrem použitého ošacení se začaly zabývat i komerční firmy, které sice deklarují také humanitární
pomoc, ale ne vždy je to pravda. Některé vyhlašují sbírky v ulicích Vašich měst, ale bohužel přecení své možnosti
a věci nestačí sesbírat, ty pak leží v ulicích a dělají nepořádek, ale je hlavně narušena důvěra lidí. Toto vysvětlení
podáváme proto, jelikož po celý rok řešíme stížnosti z měst a obcí na organizaci sbírek, které jsme však
nepořádali, ale občané si nás často s těmito akcemi spojují.
Závěrem bychom Vám a všem Vašim občanům chtěli popřát v novém roce mnoho pracovních i osobních
úspěchů. Věříme, že naše spolupráce bude i v novém roce pokračovat.
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel Diakonie Broumov

VÝSLEDKY SOUTEŽE „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“
Kraj Vysočina a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a. s. vyhlásily i v roce 2013 na podporu rozvoje
tříděného sběru odpadů pro všechny obce Kraje Vysočina, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM,
soutěž s názvem „My třídíme nejlépe“.
V hlavní soutěži byla hodnocena a bodována tato kritéria:
1. Celkové množství sběru papíru, plastů, nápojových kartonů, bílého a barevného skla na jednoho občana.
2. Poměr mezi množstvím sběru vytříděných využitelných složek odpadu (papíru, plastů, nápojových kartonů,
bílého a barevného skla) z nádobového i nenádobového sběru a množstvím směsného komunálního
odpadu (popelnice) za každé čtvrtletí.
3. Efektivita veřejné sběrné sítě (kontejnerů) ve 3 komoditách (plast + papír + sklo).
4. Sběr a vykazování kovů.
5. Dostupnost veřejné sběrné sítě.
Hodnoceno bylo 4. čtvrtletí roku 2012 a 1. až 3. čtvrtletí 2013 dle pravidel schválených zadavatelem soutěže
a zveřejněných na začátku sledovaného období.
Na adrese http://www.dobryden.cz/novinky/my-tridime-nejlepe/vysledky/2012-2/ můžete nahlédnout na umístění
naší obce i dalších obcí a měst.
Umístění na 100. místě z 514 obcí do 500 obyvatel je velmi pěkné. Děkujeme Vám za zodpovědný přístup
k třídění odpadů.
Ivo Béna, starosta

SBÍRÁME – ŠETŘÍME PŘÍRODU
A ZÍSKÁVÁME ODMĚNU
Naše základní škola se účastní soutěže
ve sběru papíru. Sbíráme netříděný papír noviny, časopisy, letáky, obaly, krabice,
lepenku.... Děkujeme Vám všem, kdo jste
nám papír přinesli do školy. I s Vaší
pomocí jsme při posledním svozu
odevzdali 800 kg papíru a pro školu takto
získali odměnu ve výši 880,- Kč. Doufáme,
že budeme takto úspěšní i nadále. Jakmile
shromáždíme větší množství papíru,
objednáme odvoz. Máte-li doma starý
papír, budeme rádi, když nám ho
odevzdáte ve škole, nebo můžeme s dětmi

90. narozeniny
V měsíci prosinci 2013
oslavil krásné
90. narozeniny
pan

František Holas.
Do dalších let přejeme
pevné zdraví, pohodu a elán.
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zajistit jeho přepravu do školy. Kromě papíru sbíráme také baterie a hliník (víčka od jogurtů, alobal, kalíšky
od čajových svíček, hliníkové fólie od čokolády,...), obojí vybíráme ve škole.
Dagmar Losenická

DAŇ Z NEMOVITOSTI
Upozorňujeme občany, kteří v roce 2013 provedli změnu ve vlastnictví pozemků nebo nemovitostí (nákup nebo
prodej pozemku, nemovitosti), že jsou povinni do 31. 1. 2014 podat na finanční úřad Přiznání k dani
z nemovitých věcí. Tiskopisy budou k dispozici na obecním úřadě.

PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto, dne 1. 12. 2013 nám bylo umožněno zúčastnit se vánočních prodejních trhů ve Vaší obci.
Během této prodejní akce jsme od občanů Vaší obce formou dobrovolného vstupného obdrželi finanční příspěvek
ve výši 1 838,- Kč pro klientky a jejich děti našeho Charitního domova. Tímto bychom Vám i všem občanům chtěli
moc poděkovat za tento finanční příspěvek, který byl použit na nákup vánočních dárků pro děti. Chtěli bychom
Vám popřát krásné vánoční svátky, klidný advent a hodně štěstí do nového roku.
Mgr. Marie Švadlenová, Charitní domov pro matky s dětmi, Havlíčkův Brod

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prosinec pro děti z mateřské
školy i paní učitelky začal
vystoupením. Děti
zpívaly
a recitovaly v kulturním domě
na jarmarku a při příležitosti
rozsvěcení
vánočního
stromečku.
Děti
pilně
nacvičovaly, a tak se jejich
vystoupení setkalo s pozitivním
ohlasem.
V dalším týdnu navštívil naši
mateřskou
školu
Mikuláš
s andělem a čerty. Zprvu se
objevilo na dětských tvářích
i pár slziček, ale ty hned
oschly. Děti totiž ví, že když jsou hodné, čert na ně nemůže. Čerti s Mikulášem a andělem si poslechli několik
písniček a básniček o sobě samých. Nakonec děti odměnili sladkými dobrotami i zdravým ovocem.
Druhá polovina prosince se již nesla v duchu Vánoc. Děti s paními učitelkami připravovaly výzdobu na chodbě.
Hodně času jsme také věnovali zpěvu koled a povídání o adventním čase. Tento čas byl zpestřen návštěvou pána
ze záchranné stanice Pavlov, který nám hezky vyprávěl o netopýrech. Také tři živé netopýry s sebou dovezl a děti
je chodily obdivovat.
V posledním týdnu před Vánocemi zněly naší školou opět koledy i dětský smích. Ježíšek totiž v úterý 17. 12.
zavítal i k nám do mateřské školy. Donesl s sebou krásné knížky, stavebnice, miminka i vzdělávací hry. Myslel
i na zimní radovánky a nadělil lopatky a košťátka.
Touto cestou děkují učitelky mateřské školy rodině Hamerníkových z Jitkova, Novotných z Jitkova, Stránských
z Oudoleně a Slámových z Oudoleně.
Věříme, že pro všechny budou Vánoce svátky klidu, štěstí, míru i rodinné pohody. Těšíme se, že vstoupíme
do Nového roku správnou nohou a přinese nám vše dobré.
Učitelky MŠ Pavla Váňová a Adéla Dufková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Návštěva v knihovně
Ve čtvrtek 23. 11. jsme společně navštívili naši místní knihovnu
v Oudoleni. V příjemném prostředí nás přivítala paní Hussliková. Školáky
seznámila s činností knihovny, vysvětlila dětem, jak se orientovat v bohaté
nabídce knih, jak se knihy vypůjčují, seznámila je s webovými stránkami
knihovny a jejich využitím.
Stále se hledají nové způsoby, jak napomoci ke vzdělávání dětí a mládeže,
ale ten nejdostupnější se nevyužívá tak, jak by bylo třeba – vždyť
čtenářství rozvíjí slovní zásobu, vědomosti, fantazii, a tak výrazně přispívá
ke školní úspěšnosti dětí. Děkujeme paní Husslikové za milé přijetí
a doufáme, že přibude návštěvníků knihovny z řad našich nejmladších
čtenářů.
Dagmar Losenická

Mikuláš a čerti ve škole a ve školce
Ani letos nechyběli v naší škole čerti. Samozřejmě jen jako doprovod Mikuláše a anděla. Opět to byli starší školáci,
kteří přišli s nadílkou za dětmi do mateřské školy. „Školkáčci“ školákům předvedli, jaké se naučili říkanky
a písničky o čertech. Po nadělování, aby ukázali, že čertů se opravdu nikdo bát nemusí, se všichni společně
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vyfotografovali. Mikulášský balíček čekal ve třídě samozřejmě i na školáky. Děkujeme paní učitelce Blance
Zvolánkové za nadílku pro děti.
Dagmar Losenická

„Do třetice?“
V předchozích dvou letech se nám podařilo s našimi nadějnými
šachisty probojovat se až do krajského kola. Samozřejmě, že to
nebylo jednoduché. Nejprve jsme museli ze školního kola vybrat ten
nejlepší tým a pak skončit na 1. nebo 2. postupovém místě v kole
okresním. Nejinak tomu bylo i letos. Školní kolo nám ukázalo, že mezi
nejlepší hráče patří Štěpán Zvolánek (3. třída), Nela Frühbauerová
(4. třída), Jan Frühbauer (2. třída), Anna Blažková (4. třída) a Tomáš
Benc (2. třída). Přesně v tomto složení jsme ve středu 11. prosince
vyrazili do Havlíčkova Brodu na Okresní přebor škol v šachu. Již
dopředu jsme věděli, že se „střetneme“ se 2 týmy ZŠ Nuselská, se ZŠ
Wolkerova (obě Havlíčkův Brod) a se školami Buttullova a Smetanova
z Chotěboře. Děti hned ráno u autobusu oznámily, že postoupí, věřily
si. Věděla jsem, že to určitě nebude lehké, čekali na nás těžcí soupeři
z Nuselské a s chotěbořskými žáky jsme ještě nikdy nehráli, takže
jsme nevěděli, co od nich čekat.
Hrálo se 5 kol a hned v tom prvním jsme získali pouhý bodík
ze 4 možných. Vše bylo pěkně zamotané až do konce, rozhodnout mělo poslední kolo. Věděli jsme, že pokud
chceme postoupit, nesmíme zaváhat a musíme získat všechny 4 body a světe div se: ono se to opravdu podařilo!
☺ Skončili jsme na 2. (postupovém!) místě se 14 body, 1. místo obsadila ZŠ Buttullova s 15 body a bronzová
skončila ZŠ Nuselská, která měla o pouhý „půlbod“ méně než my.
Náš postup můžeme cenit hodně vysoko, vždyť ve školách v Havlíčkově Brodě a Chotěboři mají určitě mnohem
větší „základnu“, a přesto se nám podařilo dostat se potřetí za sebou do kraje!
Tento úspěch jsme museli samozřejmě oslavit v cukrárně dobrým zákuskem. Radost nám udělali i kamarádi
z Havlíčkovy Borové, kteří také postoupili z 2. místa ve starší kategorii, takže i oni se opět podívají „do kraje“.
Všem našim šachistům moc děkuji za velikou radost, kterou udělali mně i sobě, škole a jak věřím i celé obci.
Díky za skvělou reprezentaci a huráááááá do krajského kola!
(Obecní úřad ocenil reprezentaci školy a obce příspěvkem ve výši 2099,- Kč na nákup 2 ks digitálních šachových
hodin do šachového kroužku. Děkujeme.)
Kateřina Sobotková

Návštěva v Horní Krupé – program: Ochutnejte vánočního kubu
Ve čtvrtek celá naše škola vyrazila přes Chotěboř do Dolní Krupé.
Odtud jsme se svižnou chůzí po stezce vydali do Horní Krupé, kde
už na nás čekaly paní učitelky Anička a Iva. Po svačině jsme začali
s programem. Nejprve se děti dozvěděly, jak slavili Vánoce naši
prapradědečkové a praprababičky, jaké „dárky“ dříve děti dostávaly
(např. ozdobené jablko, kousek cukru, vyřezanou nebo ušitou
hračku). Pak si žáci zopakovali, jaké svátky slavíme v prosinci
a v lednu (sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Štědrý den, Boží hod
vánoční, sv. Štěpán, Nový rok, Tři králové), a dozvěděli se, jaké
tradice a pověry se k těmto dnům váží. Potom si zahráli hru, ozdobili
si jablíčko sušenými jeřabinami, jablky, mašličkami, větvičkami
krušpánku a hrachem.
Pak jsme také „věštili“ z hrnečků, pouštěli lodičky z ořechových
skořápek po vodě a dozvěděli jsme se, jaké tradice se dodržují
na Štědrý den (házení pantoflí, třesení bezem, krájení jablka, stoupnutí si bosou nohou na sekeru). Nakonec jsme
sedli ke krásně prostřenému štědrovečernímu stolu, kde nechyběla horácká ošatka s obilnými klasy jako symbol
slunce a v rozích bochník chleba, miska, šupiny z kapra, drobné penízky, čočka, brambor, a také jsme ochutnali
starý tradiční vánoční pokrm „kubu“, který je uvařen z krup, hub, česneku a cibule.
Na závěr jsme si zahráli „Živý Betlém“, kde každý z nás představoval určitou postavu, kterou si vylosoval.
Nezapomněli jsme si i zazpívat koledy. Program byl velice pěkně připravený a vánočně nás naladil! Domů si děti
kromě hezkých zážitků odnesly i své ozdobené jablíčko.
Kateřina Sobotková

Beseda o netopýrech
Kolik druhů netopýrů u nás žije? Kteří
živočichové patří mezi letouny? Co
znamenají slova hibernace a echolokace?
To všechno a ještě mnoho dalších
zajímavostí vědí naši školáci po návštěvě
pana Ing. Zbyška Karafiáta, ředitele
záchranné stanice pro ohrožená zvířata
v Pavlově, který mezi nás zavítal 13. 12.
Velice poutavé vyprávění doprovodil pan
Karafiát prezentací. Samozřejmě nechyběli

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Oudoleň
se bude konat v pondělí 3. 2. 2014
v době od 12:30 do 16:30 hodin v ZŠ a MŠ v Oudoleni.
Do 1. třídy budou zapsány děti, které se narodily v období
od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008.
Rodiče si vezmou s sebou k zápisu rodný list dítěte.
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ani živí netopýři. Kdo chtěl, mohl si je pohladit a nakrmit. Pro děti bylo setkání s těmito zajímavými, velice
užitečnými a také velmi ohroženými zvířátky velkým zážitkem.
Dagmar Losenická

Beseda o 2. světové válce
V pátek 20. 12. mezi školáky přišla naše bývalá žákyně, nyní studentka SPgŠ a VOŠ v Litomyšli, Adélka Bencová.
Adélka se zajímá o období 2. světové války, jak ho prožívali lidé v Oudoleni, Slavětíně a okolí. O své poznatky
z četby, ale také ze vzpomínek pamětníků se přišla podělit s dětmi z naší školy. Děti vyprávění velmi zaujalo.
V závěru besedy jsme si povídali i o tom, že pocity pokoje a bezpečí, které prožíváme nejen v tomto předvánočním
čase, a které si ani neuvědomujeme, nebyly vždy samozřejmostí. Je potřebné našim nejmladším připomínat to, co
dobře pamatují starší generace - že se vždy nežilo tak dobře jako nyní, že náš život v míru a v blahobytu není
samozřejmostí a že je třeba si vážit svobody a ctít památku těch, kteří ji pro nás uhájili.
Dagmar Losenická

FÍHA-DÝHA
Naše škola se účastní celorepublikového projektu FÍHA-DÝHA. Jeho cílem je podpořit
povědomí dětí a mládeže o kvalitě přírodních materiálů, které se mnohdy zbytečně nahrazují
umělými. Děti získají nejen znalosti o dřevě a jeho využití, seznámí se s jeho rozmanitostí,
barevností, strukturou, ale vyzkouší si také práci s dýhou, zdokonalí svou zručnost a rozvíjejí
fantazii. Po přihlášení do projektu jsme zdarma získali krabici s různými druhy dýh. Našimi prvními výrobky byly
vánoční ozdoby a řetězy z dýhových hvězdiček.
Dagmar Losenická

Připravujeme:
Leden
Únor
Březen - květen
Duben
Květen
Červen

14. 1. - preventivní program zaměřený na chování a šikanu – „Buďme na sebe hodní,
buďme k sobě ohleduplní“ (MŠ, ZŠ)
v pondělí 3. 2. od 12. 30 do 16. 30 - zápis do 1. ročníku
27. 2. - Dřevíčkova dílna - vyrábění ze dřeva pod vedením odborníka (MŠ, ZŠ)
plavání - 3. a 4. ročník + předškoláci z MŠ
malá velikonoční výstava ve škole
5. - 7. 5. - pobyt na Chaloupkách
návštěva záchranné stanice pro zvířata v Pavlově
7. 6. - rozloučení s předškoláky

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA
Na začátku každého roku se nevyhneme úvahám o tom, co nás v něm čeká. V osobním životě nevíme, jen leccos
tušíme. Ve veřejném životě víme o některých důležitých událostech. V roce, na jehož prahu stojíme, nás čekají
troje volby. Na jaře volby do evropského parlamentu, na podzim volby senátní a do obecních zastupitelstev.
Zastavím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují své čtyřleté období. Starostové
a členové místních samospráv patří dlouhodobě k těm, jimž jejich voliči důvěřují nejvíce. Myslím, že oprávněně.
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Daří se jim přes jejich nelehkou pozici obce a města stále postupně zvelebovat. Mimo jiné i proto, že se nevěnují
politickým hrátkám a půtkám, ale většinou jim jde o společnou každodenní práci ve prospěch zájmu občanů.
Za krajskou samosprávu bych rád zdůraznil velmi dobrou spolupráci měst a obcí s naším úřadem. Zároveň
doufám, že se v blízké budoucnosti zlepší součinnost krajů s nově ustavenou vládou, protože všichni víme, že ta
nebyla v minulém období ideální. Obyvatelům Kraje Vysočina přeji v roce 2014 hodně zdraví a příznivých prožitků
v práci i v soukromém životě.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

SPORTOVNÍ OKÉNKO
OUDOLEŇSKÝ DESETIBOJ - 4. disciplína – Hod medicinbalem a sedy-lehy
V sobotu 14. 12. 2013 jsme se opět sešli u desetiboje. V počtu 19 odvážlivců jsme byli připraveni zdolat
4. disciplínu, a to sice hod medicinbalem a sedy-lehy za 1 minutu. Po natrénování hodů se šlo házet "naostro"
a výsledky vůbec nebyly špatné. Poté následovala disciplína sedy-lehy počet za 1 minutu - někdy je minuta dost dlouhá a výsledky byly těsné.
Výsledky 4. disciplíny
Z každé této disciplíny se vytvořilo pořadí umístění, body se sečetly z obou
Příjmení
Jméno
Body
disciplín a nejmenší počet se rovná umístění za obě disciplíny. Komu se
Nejmenší do 5 let
nepovedla jedna z těchto dvou disciplín, druhá to mohla zachránit. V celém
desetiboji je pravidlo, že nejmenší počet bodů rovná se lepší umístění.
1
Záhumenská
Michaela
Na další, 5. disciplínu, není stanoveno datum, snad napadne sníh a budeme
sáňkovat, lyžovat apod. To bude vyhlášeno včas dle počasí.
Eva Rosická

Doležel
Blažková
Benc
Kubát
Sláma

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
STOLNÍ TENIS

Výsledky jednotlivých zápasů k 31. 12. 2013
TJ SB Světlá E
TJ Sokol Oudoleň

TJ Sokol Oudoleň
TJ Sokol Přibyslav B

Výhra
Výhra

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

Anna
Tomáš
Jan
Matyáš

2
1
2
3
3

DĚTI 12 - 15 let

7:11
12:6

Pořadí v tabulce k 31. 12. 2013
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Marek
DĚTI 6 - 11 let

Počet bodů
28
27
26
21
21
20
20
16
14
14
9

Bačkovský
Strašil
Bencová
Antl
Husslik
Kubátová
Strašil

Tomáš
Michal
Ivana
Martin
Tomáš
Kateřina
Patrik

1
1
2
3
3
4
5

MUŽI
Sláma
Polívka

Michal
Jaroslav

1
1

ŽENY
1
Bencová
Vlasta
2
Doleželová
Dáša
2
Kárníková
Božena
3
Rosická
Eva
Ostatní závodníci se této disciplíny
nezúčastnili.

KULTURA A INZERCE

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci lednu oslaví výročí narození:
Paušíma Milan, Oudoleň 111
BLAHOPŘEJEME !!!
!!!

Plesová sezóna v Havlíčkově Borové
11. 1. – Myslivecký ples - hudba IRIS Band
8. 2. – Hasičský ples - hudba AMIX
22. 2. – Obecní a školní ples - hudba Fortuna

AKCE NA I. ČTVRTLETÍ 2014
Leden-březen
Únor
1. 3. 2014
1. 3. 2014

Závody na pytlích (dle počasí)
Oudoleňský desetiboj – 5. - 7. disciplína
Dětský karneval
Masopustní průvod
Myslivecký ples – hudba TRIK

ROČNÍK VIII. – VYDÁNO: 31. 12. 2013 – MĚSÍČNÍK – ČÍSLO: 1. – Uzávěrka příštího čísla 26. 1. 2014. Vydává:
Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 123. IČ: 00267996. DIČ: CZ00267996. Tel., fax č.: 569 642 201, obec@oudolen.cz,
www.oudolen.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 17544. Cena 2,- Kč. Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

6

