
 
 
 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
      
Zastupitelstvo obce: 

 
Zastupitelstvo obce: 
- schválilo program zasedání. 
- bere na vědomí veřejnou vyhlášku 

účastníka řízení proti vydanému rozhodnutí 
Pozemkového úřadu Havlíčkův Brod o schválení 
návrhu komplexních pozemkových 
Havlíčkova Borová. 

- neschvaluje prodej pozemku p. č. st. 253 o vým
48 m2 v k. ú. Oudoleň, pozemek tvoř
nad potokem. Žadatel nesouhlasí se sm
pozemku p. č. st. 253 za část zimního stadionu. 

- projednalo   prodej   části   pozemku 
o  výměře   14   m2  v   k.   ú.     Oudoleň
u Mlynářského rybníka. 

- schvaluje žádost o samovýrobu palivového d
v obecním lese v rozsahu do 10 m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE DNE 17. 1. 2013

v sobotu 16. února 2013 od 14:00 hod. v
  

Těšíme se na velkou účast masek. 

Všechny čeká p

Ve vestibulu kulturního domu bude zároveň probíhat 

prodej keramiky

a burza oblečení a sportovních potřeb pro děti

 

Závody na pytlích 

BURZA OBLEČENÍ A SPO
Prodej bude probíhat v sobotu 16. 2. 2013 od 14:00 do 17:00 hodin

ve vestibulu Kulturního domu v
 

PŘÍJEM VĚCÍ   pond ě
S věcmi na prodej je nutné odevzdat seznam všech jednot liv

VÝDEJ VĚCI A TRŽEB             pond ě
Neprodané věci, které si nabízející nevyzvedne, p

PŘIJÍMÁME:    zachovalé 
 

NEPŘIJÍMÁME:   špinavé, poškozené a velmi obnošené oble
ponožky a spodní prádlo.

 

Z OBSAHU:  • Obnovení spoje autobusu
• Výsledky voleb prezidenta
• Informace Havl. Borové zemědělské a.s.

 

      V sobotu 9. února 2013 pořádá 
   Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň již 
tradiční MASOPUSTNÍ PRŮVOD s

ejnou vyhlášku – odvolání 
ízení proti vydanému rozhodnutí 

ův Brod o schválení 
návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. 

č. st. 253 o výměře 
tvoří část stodoly 

Žadatel nesouhlasí se směnou části 
ást zimního stadionu.  

   p.   č.   728/7 
Oudoleň  –  stavidla 

schvaluje žádost o samovýrobu palivového dříví 

- schválilo Směrnici č. 1/2013 o z
malého rozsahu.  

- bere  na vědomí akceptaci
a obecního úřadu čp. 123

- bere na vědomí vyúčtování
- schválilo požádat o dotaci z

venkova Vysočiny 2013 na opravu místní 
komunikace a nákup dopravního ozna

- projednalo dotaci na nákup mul
- projednalo stížnost na zne

výkaly. 
- bere na vědomí informace 

počtu žáků ve školním roce 2013/2014
- schválilo příspěvek ve výši 1

karneval. 
- schválilo zřízení účtu u 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE DNE 17. 1. 2013 

Srdečně Vás zveme na 

sobotu 16. února 2013 od 14:00 hod. v Kulturním domě v

me se na velkou účast masek. Občerstvení pro děti i rodiče zajištěno

Všechny čeká plno her, písniček a soutěží. Vstupné dobrovolné.

Ve vestibulu kulturního domu bude zároveň probíhat 

prodej keramiky Lenky Sedlákové, bižuterie Veroniky Janáčkové 

burza oblečení a sportovních potřeb pro děti
 

BURZA OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB PRO 
Prodej bude probíhat v sobotu 16. 2. 2013 od 14:00 do 17:00 hodin

ve vestibulu Kulturního domu v  Oudoleni. 
pond ělí 11. ún ora až st ředa 13. února 2013 na obecním ú

cmi na prodej je nutné odevzdat seznam všech jednot liv ě rozepsaných kus ů
 

pond ělí 18. února až st ředa 20. února 2013 na obecním ú
ci, které si nabízející nevyzvedne, předáme na Oblastní charitu Broumov př

 

zachovalé dětské oblečení, dětské boty, dětské sportovní pot

špinavé, poškozené a velmi obnošené oblečení, špinavé a poškozené boty, 
ponožky a spodní prádlo. 

1 

Obnovení spoje autobusu 
Výsledky voleb prezidenta 
Informace Havl. Borové zemědělské a.s. 

sobotu 9. února 2013 pořádá  
Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň již  

tradiční MASOPUSTNÍ PRŮVOD s kapelou. 

         

č. 1/2013 o zadávání zakázek 

domí akceptaci dotace pro budovu školy 
čp. 123.  
čtování obecního plesu. 

schválilo požádat o dotaci z Programu obnovy 
činy 2013 na opravu místní 

komunikace a nákup dopravního označení. 
dnalo dotaci na nákup mulčovače.  

projednalo stížnost na znečišťování obce psími 

domí informace z Rady školy, týkající se 
 ve školním roce 2013/2014. 

ěvek ve výši 1 000,- Kč na Dětský 

čtu u České národní banky.

Kulturním domě v Oudoleni. 

Občerstvení pro děti i rodiče zajištěno. 

Vstupné dobrovolné. 

Ve vestibulu kulturního domu bude zároveň probíhat  

bižuterie Veroniky Janáčkové  

burza oblečení a sportovních potřeb pro děti.  

RTOVNÍCH POTŘEB PRO DĚTI 
Prodej bude probíhat v sobotu 16. 2. 2013 od 14:00 do 17:00 hodin  

eda 13. února 2013 na obecním ú řadě. 
rozepsaných kus ů s cenami.  

20. února 2013 na obecním ú řadě. 
edáme na Oblastní charitu Broumov při humanitární sbírce. 

tské sportovní potřeby. 

ení, špinavé a poškozené boty, 



 

Na veřejných prostranstvích je možný pohyb psů pouze na vodí
povinnosti zajišťuje fyzická osoba, která má 
dohledem. 
 

V zájmu zajištění čistoty a estetického vzhledu obce při znečištění veřejného prostranství psími 
exkrementy je fyzická osoba doprovázející psa povinna neprodleně znečištění veřejného 
prostranství odstranit.                                                          
 

 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se v
 

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli ps
stanovují pravidla pro pohyb psů na veř

Vzhledem k hromadícím se stížnostem na psí exkremen
zastupitelstvo na svém zasedání o náprav
na vyšší částku tak, abychom mohli pokrýt náklady na odstran
vybavení nebo na odměnu pro firmu či jedince, kte
Každý určitě ví ze svých procházek se svými milá
majitele (víme, kterých se to týká), aby ostatním 
jen malá obec, ale i v malé obci můžeme mít 
  

OBNOVENÍ SPOJE AUTOBUSU 
Vážení spoluobčané, při  jednání  mezi 
na znovuobnovení spoje z Havl. Brodu do Havlí
tomu bylo před zrušením. Nový spoj 600060/12 bude 
do České Bělé, kde je návaznost na spoj 600000/8
hodin. POZOR - autobus nebude zajíždě
Tento spoj se bude vracet v 19:20 hodin z
těchto spojů bude od 4. března 2013. 
Jen pro zajímavost, tyto spoje budou 
obslužnost celkem zaplatili 24 300 Kč. 
Budeme sledovat v letošním roce, jak bude tento spoj využíván 
o jeho udržení. Myslím si, že tato částka vzhledem k ostatním spoj
  

 

     Děkujeme organizátorům Tříkrálové sbírky 
Blažkové, Patriku  Strašilovi,  Michalu
za  vydařený průběh akce. Poděkování pat
      Na zakončení vánočního období a Tř
Losenice hra Čtvrtý z mudrc ů a klan ě
na svátek Tří králů v neděli 6. ledna ve Vep
poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě
počasí představení shlédlo hodně diváků
Tříkrálové sbírky prob ěhnout u nás v
 

PODĚKOVÁNÍ OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍ
Dovolte, abych Vám poděkovala za spolupráci p
328 pokladniček, do nichž se koledovalo v havlí
Kč. To  je  asi  o  113  tisíc  korun  více
na zakoupení nového auta pro Charitní ošet

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 
OUDOLEŇSKÉ LISTY 2/2013

Na veřejných prostranstvích je možný pohyb psů pouze na vodítku a s
povinnosti zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či 

zájmu zajištění čistoty a estetického vzhledu obce při znečištění veřejného prostranství psími 
exkrementy je fyzická osoba doprovázející psa povinna neprodleně znečištění veřejného 

                                                          Výňatek z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
se v únoru nekoná, další zasedání se bude konat 21. bř

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ  
í jsou majiteli psů, na Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se 
ů na veřejném prostranství v obci Oudoleň: 

Vzhledem k hromadícím se stížnostem na psí exkrementy na chodnících, cestách a botách d
zastupitelstvo na svém zasedání o nápravě. Pokud se tato situace nezlepší, budeme nuceni zvýšit poplatek ze ps

abychom mohli pokrýt náklady na odstranění psích exkrementů buď
či jedince, kteří nám obec udrží čistou.    

se svými miláčky o tom, co dělají a kde. Proto prosíme ty nezodpov
aby ostatním zbytečně nenavyšovali poplatky. Vím, že nejsme m

ůžeme mít čisto a útulno. Děkuji.                                                

 
mezi  starosty  obcí  a  dopravcem Veolia a. s. jsme 

obnovení spoje z Havl. Brodu do Havlíčkovy Borové v pracovní den ve stejný 
Nový spoj 600060/12 bude z Havlíčkovy  Borové  odjíždět  v 

a spoj 600000/8, který odjíždí do Havlíčkova Brod
nebude zajíždět do Oudoleně, možnost nástupu bude na dolní kř

19:20 hodin z Havl. Brodu a pojede přes Oudoleň-váha do Havl. Borové. 

tyto spoje budou obec stát 16 324 Kč za 10 měsíců. Za rok 2012 jsme 
 

jak bude tento spoj využíván  a  podle  toho  se  pak
částka vzhledem k ostatním spojům je dosti vysoká. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 
My tři králové jdeme k vám, št ěstí, zdraví vinšujem vám……

 

     Po   adventní  a   vánoční  době  přichází 
i tradiční celostátní Tříkrálová sbírka, která letos prob
Také v Oudoleni a ve Slavětíně chodili od domu k
lidem popřáli šťastný nový rok, podarovali je zpě
a poprosili o příspěvek do zapečetěných pokladni
kteří si sami pomoci nemohou. Důkazem vstř
občanů   je   i   výtěžek   sbírky   16 210 Kč 
ve Slavětíně  4 290  Kč). Finanční  prostředky
na zakoupení nového auta pro Charitní ošet
v Přibyslavi, zařízení kaple v domě s pečovatelskou službou v
dále  na   služby   zdravotní,   sociální   péče, 
a prevence, služby pro rodinu a také na přímou pomoc pot
v těžké životní situaci či zasažených živelnou katastrofou.

říkrálové sbírky paní Marii Antlové  a paní Ann ě Stránské
Michalu   Strašilovi, Katce  Antlové, Martinu Antlovi a Št

ěkování patří také Vám všem , kteří jste do pokladniček př
ního období a Tříkrálové sbírky se již tradičně koná ve Farnosti Havlí

ů a klan ění v  živém Betlém ě. Letošní  představení  jsme mohli 
li 6. ledna ve Vepřové. Hra vypráví  biblický příběh o mudrcích z východu, kte

kách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato… I p
ě diváků a vepřovští ho zvládli na výbornou. Příští rok by m

hnout u nás v  Oudoleni.  BZ 

KOVÁNÍ OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍ ČKŮV BROD 
kovala za spolupráci při pořádání „Tříkrálové sbírky 2013“. Již známe výsledky

ek, do nichž se koledovalo v havlíčkobrodském a humpoleckém vikariátu, skrývalo 
více  než  loni.  Vybrané   finanční  prostředky  budou 

na zakoupení nového auta pro Charitní ošetřovatelskou službu v Přibyslavi a za

 
OUDOLEŇSKÉ LISTY 2/2013 
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ku a s náhubkem. Splnění 
psa na veřejném prostranství pod kontrolou či 

zájmu zajištění čistoty a estetického vzhledu obce při znečištění veřejného prostranství psími 
exkrementy je fyzická osoba doprovázející psa povinna neprodleně znečištění veřejného 

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010. 

únoru nekoná, další zasedání se bude konat 21. března 2013. 

č. 1/2010, kterou se 

ty na chodnících, cestách a botách dětí i dospělých jednalo 
budeme nuceni zvýšit poplatek ze psů 

ů buď zakoupením příslušného 

. Proto prosíme ty nezodpovědné 
. Vím, že nejsme město, že jsme 

                                                               Ivo Béna 

  se  dohodli 
v pracovní den ve stejný čas, jak 

v 17:30 hodin 
Brodu v 17:46 

na dolní křižovatce. 
váha do Havl. Borové. Platnost 

. Za rok 2012 jsme přitom za dopravní 

pak  budeme  dále rozhodovat 
      Ivo Béna 

ěstí, zdraví vinšujem vám……  

  svátek  Tří  králů  a  s  ním 
íkrálová sbírka, která letos proběhla již po třinácté. 

 chodili od domu k domu koledníci, aby 
astný nový rok, podarovali je zpěvem a drobným dárkem 

ěných pokladniček na pomoc těm, 
kazem vstřícnosti a ochoty našich 

   (v   Oudoleni  11 920 Kč, 
ředky    budou   letos   využity 

na zakoupení nového auta pro Charitní ošetřovatelskou službu 
čovatelskou službou v Humpolci, 
če,   sociálního    poradenství 
římou pomoc potřebným lidem 

i zasažených živelnou katastrofou. 

Stránské  a  koledníkům Ani čce 
Antlové, Martinu Antlovi a Št ěpánku Zvolánkovi   

ček přispěli! 
 koná ve Farnosti Havlíčkova Borová a Velká 

jsme mohli  shlédnout  přesně 
h o mudrcích z východu, kteří se přišli 

kadidlo, myrhu a zlato… I přes velkou nepřízeň 
říští rok by m ělo zakon čení 

Již známe výsledky. Všech 
kobrodském a humpoleckém vikariátu, skrývalo částku 1.546.763 

budou  letos  využity  zejména 
ibyslavi a zařízení kaple v domě 
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Výsledky hlasování  
volba prezidenta České republiky  

ve dnech 11. - 12. 1. 2013  
 

Počet voličů 276 
Počet voličů, kteří volili 211 tj. 76% 
Počet platných hlasů 211 
 

Počet hlas ů pro jednotlivé kandidáty:  

Ing. Miloš Zeman   68 
Karel Schwarzenberg   44 
Jiří Dienstbier   37 
Ing. Jan Fischer, CSc.   22 
MUDr. Zuzana Roithová, MBA   19 
Prof. JUDr. Vladimír Franz   14 
Ing. Jana Bobošíková     4 
MUDr. Přemysl Sobotka     2 
Taťána Fischerová     1 
 

Výsledky hlasování  
volba prezidenta České republiky - 2. kolo  

ve dnech 25. - 26. 1. 2013  
 

Počet voličů                    271 
Počet voličů, kteří volili             186  tj. 68% 
Počet platných hlasů                   186 
 

Počet hlas ů pro jednotlivé kandidáty:  

Ing. Miloš Zeman                          111 
Karel Schwarzenberg                     75 

HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZEMĚDĚLSKÁ A. S. 

Za Havlíčkovu Borovou zemědělskou a. s. chci poděkovat všem pronajímatelům pozemků. Díky zvýšení 
nájemného naší společností dostali vyšší nájemné i majitelé, kteří u nás pozemky pronajaty nemají. 
Proto chci nabídnout i ostatním majitelům pozemků též možnou spolupráci, přijďte se informovat na výši 
našich nájmů. V navýšení nájemného jsme byli vždy první, proto byli nuceni zvednout nájemné i ostatní 
subjekty.                                    Ing. Aleš Málek, předseda představenstva Havlíčkova Borová zemědělská a. s. 

s pečovatelskou službou v Humpolci. Část výtěžku bude také věnována na humanitární pomoc v zahraničí, a to 
konkrétně vybudování vodárny v Indii.  
V regionálním tisku a na našem webu (hb.charita.cz) budeme 
informovat o konkrétním využití získaných financí.  
Ještě jednou mnohokrát děkujeme. 
Za pracovníky Oblastní charity Havlíčkův Brod přeje úspěšný 
rok 2013 a všechno dobré  
        Bc. Jana Dománková, DiS. koordinátorka Tříkrálové sbírky 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA AKTUÁLN Ě:  
Z výtěžku letošní sbírky už pořídila Oblastní charita Havlíčkův 
Brod osobní automobil Suzuki SX4 pro Charitní ošetřovatelskou 
službu v Přibyslavi.   
Několik zajímavostí z letošní Tříkrálové sbírky: 
Nejvyšší  částku  v jedné  pokladničce  měli  v Přibyslavi, a to 
17 522 Kč, kterou tvořilo 53 kusů bankovek a mincí. Nejvyšší 
počet kusů bankovek a mincí byl v pokladničce z „ředitelské“ 
koledy, a to 583 kusů, které dohromady daly 14 279 Kč. 
Nejnižší částka v pokladničce tvořila 35 Kč. V pokladničkách 
bylo dohromady šest kusů dvoutisícových bankovek, 118 kusů 
jednotisícových. Nejčastěji byla v pokladničce zastoupena 
dvacetikorunová mince a na druhém místě padesátikoruna. 
Nejstaršímu koledníkovi bylo 75 let.  
 

OBECNÍ KNIHOVNA – ROK 2012 
V KNIHOVNĚ 
Chci    vás    informovat   o   výpůjčkách 
v minulém roce, abyste věděli, že to tady 
žije a že se snažíme nabízet kvalitní 

četbu.  
V roce 2012  se  v  naší  knihovně  zaregistrovalo  31  čtenářů, 
z toho 5 dětí do 15ti let. Čtenáři a ostatní návštěvníci kulečníku 
a internetu k nám přišli celkem 459krát. 
Celkem bylo v roce 2012 vypůjčeno 913 knih (dospělí si půjčili 
845 a děti 57 knih). Časopisů bylo půjčeno 52.  
V minulém  roce  jsme  nakoupili  nebo  dostali  celkem  115 knih,  momentálně  naše  knihovna vlastní 2360 titulů 
a dalších 600 titulů máme dovezeno z Havl. Brodu. 
Poměrně často jsou navštěvovány i naše webové stránky www.oudolen.knihovna.cz - za rok 2012 jsme měli 1970 
návštěv. 
Všem současným čtenářům děkuji za přízeň a těším se i na další, kteří si k nám najdou cestu v roce letošním.  
                                                                                                                                                             Olga Hussliková 

Upozorn ění pro majitele pozemk ů, kteří pronajímají pozemky  
Havlíčkov ě Borové zem ědělské a. s.  

Havlíčkova Borová zem ědělská a. s. upozor ňuje naše pronajímatele pozemk ů: 
Po navýšení nájemného mají povinnost zaplatit daň z příjmu fyzických osob i majitelé pozemků, kteří 
daň dříve neplatili.  

Do konce března, tj do 31. 3. 2013 má pronajímatel povinnost podat přiznání z příjmu fyzických osob. Majitelé 
pozemků, kteří mají pronajaty pozemky u naší společnosti, mohou podat přiznání prostřednictvím našeho podniku, 
a to v termínu od 21. 1. 2013 do 14. 2. 2013, kdy bude přítomna pracovnice, která přiznání pomůže vyplnit.  

Termín: Každé úterý od 13:00 do 15:30 hodin u paní Bencové v bu ňkách u čerpací stanice.  

Přiznání podává: 
1. Pracující, pracující důchodce (vlastník celých nemovitostí i spoluvlastník), jehož nájem z pozemků přesáhl 

6 000,- Kč. 
2. Nepracující důchodce (vlastník celých nemovitostí i spoluvlastník), jehož nájem z pozemků přesáhl výši 

15 000,- Kč. 
3. Mají-li manželé ve společném jmění manželů nemovitosti, nájem obou manželů se sčítá. Pokud částka 

přesáhne 15 000,- Kč, podává jeden z nich daňové přiznání.  
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 
Pamatuji se, jak jsme už v mládí nadávali na zbytečnou 
byrokracii. To jsme ještě netušili, co nás čeká v 21. století! 
Byrokracie narůstá obrovským tempem, navíc oproti 
dřívějšku nám v tom „napomáhá“ Evropská unie. A prostý 
lid se nestačí divit. Nechápal, proč musí být kobliha 
dopředu zabalená do igelitu, aby z ní místo křupavého 
pečiva byla kulatá měkká hmota. Nechápe, proč musí být 
na veřejných záchodech všude bezdotykové vodovodní 
baterie jako na chirurgických sálech. Nemáme se přímo 
vrátit do ochranného prostředí inkubátorů? 
Katastrofa přebujelého nesrozumitelného složitého 
právního  řádu  nás  zasahuje  všechny. Vymlouváme se 
na Brusel. Ale přiznejme si, že v mnohém bruselské 
nesmysly   sami   překonáváme.   Schválíme   si  vyhlášku 
o časové a místní dostupnosti zdravotní péče, i když víme, 
že na její realizaci nemáme finance a v terénu všude 
dostupné zdravotníky a že situaci v odlehlých místech 
země to nevyřeší. O děravém a technicky 
nezabezpečeném registru vozidel by mohli mnozí čekatelé 
povídat neveselé příběhy. A takových příkladů bychom 
našli spoustu. 
A bohužel často jsou to zákony ovlivňované také 
lobbistickými   skupinami.   Tak    někdy    vznikají   zákony,  
u nichž někteří už dopředu vědí, jak je využijí. Bylo by 
zajímavé  zjistit,  kolik  poslanců  si   včas   zajistilo   vlastní  

fotovoltaická pole, která jim přinesou díky dotacím z našich 
společných peněz nemalé zisky. U mnoha zákonů umějí 
různí koumáci využít i všech mezírek v zákonech. 
Zdůvodnění se taky vždycky najde. Každý uzná, že je 
nutné snižovat spotřebu energie. Ale je nutné zavést 
předpis o povinnosti nechat spočítat náročnost 
ekologického zatížení každého stavení, i toho staletého, 
s nímž se nedá nic moc dělat? Pro obyčejného občana to 
znamená prodražování a prodlužování uskutečnění 
možností    pronájmu     nebo      prodeje     nemovitostí. 
Pro zpracovatele posudků další zisky. 
Další naší specifickou stránkou věci jsou soudní kausy 
táhnoucí    se      desetiletí.      Nepoctivci    se   vyvlékají 
ze zodpovědnosti, postižení se marně domáhají 
spravedlnosti. Korunu tomu nasadila amnestie, která je 
mimo jiné také důsledkem zcela nejasných zákonů.  
Normální smrtelník se ve spleti zákonů a vyhlášek nemůže 
vyznat, člověk aby na vše měl poradce. V každodenním 
životě mnohé zbytečné předpisy ztěžují lidem jejich život. 
Je to jeden z velkých a obtížných úkolů pro budoucnost. 
Hledat cestu, jak místo opakovaných diskusí o věcech 
podružných zjednodušit právní řád pro jeho uživatele. Měli 
bychom se o to pokoušet na všech úrovních. Tou nejvyšší 
počínaje.                   
                                 Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
ZÁPIS PRVŇÁČKŮ  
V pondělí 28. ledna proběhl v naší škole zápis budoucích 
prvňáčků. Předškolačky splnily dobře všechny úkoly, které 
pro ně byly připraveny – poznávání geometrických tvarů, 
barev, zvířátek, kreslení a mnohé další. A tak do první třídy 
nastoupí v září obě děvčata – Lucinka Strašilová a Sandra 
Pástorová. Těšíme se na ně a doufáme, že se jim bude mezi 
školáky líbit.                                           Dagmar Losenická 
 

VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE  
Letos se žáci naší školy zúčastnili už počtvrté výtvarné 
soutěže Po stopách Jana Zrzavého, kterou organizuje 
Společnost Jana Zrzavého. Byla vyhlášena tři témata - 
Rodná    zem     nebo     rodná   Vysočina,  Co   mě   zaujalo 
o prázdninách a Jeníkovy pohádky - ilustrace k půvabným pohádkám, jejichž autorem je Jan Zrzavý. Mistr knížku 
napsal, ale neilustroval. Společnost Jana Zrzavého by ji v budoucnu ráda vydala, a to právě s dětskými ilustracemi. 
Obrázky děti kreslily už v říjnu, 26. listopadu proběhlo vyhodnocení. 
Své práce zaslali do soutěže žáci ze škol z Okrouhlice,  Havlíčkovy Borové, Vojnova Městce, Sobíňova, Oudoleně 
a pořádající ZŠ Krucemburk. 
Hodnocení se ujala paní Jana Zabloudilová, malířka a učitelka ze ZUŠ ve Žďáře nad Sázavou a člen Společnosti 
Jana Zrzavého, malíř Jan Jiří Rathsam. Porotce nejvíce zaujaly ilustrace k Jeníkovým pohádkám. Tyto obrázky se 
dětem povedly, proto byla udělena dvě první, dvě druhá a dvě třetí místa.  
Máme velkou radost, že se velice dobře umístily dvě naše žákyně - jedno z prvních míst 
obsadila Lucinka Belatková ze druhého ročníku a druhé místo Dianka Nejedlá z pátého ročníku.  
Práce dětí jsou vystavené v Základní škole v Krucemburku, kde je možné si je prohlédnout.        Dagmar Losenická 

 

KRAJSKÉ KOLO P ŘEBORU ŠKOL VYSOČINY V ŠACHU 
V prosinci jsme se zúčastnili okresního kola Přeboru škol v šachu, kdy děti 
z naší školy vybojovaly postup do kraje z krásného druhého místa. Poslední 
lednovou středu, den před pololetním vysvědčením, jsme si museli přivstat, 
protože jsme měli sraz už v 5:45 u „váhy“ a mohli jsme vyrazit do Jihlavy. 
V ten den  se  konalo  krajské  kolo  v  kategoriích 1. - 5. ročník, 6. – 9. ročník 
a střední školy. Zatímco v kategoriích 1. až 5. ročníků a středních škol 
startovalo 8 škol, v kategorii 6. až 9. ročníků hrálo 7 škol. ZŠ a MŠ Oudoleň 
reprezentovali Štěpán  Zvolánek  (2. ročník),  Nela  Frühbauerová  (3. ročník),  
Diana Nejedlá (5. ročník) a Martin Antl (5. ročník). Body jsme se snažili získat 
nad školami z Velkého Meziříčí, Humpolce, Jihlavy, Želivu, Pelhřimova, 
Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou.  
Všechna  kola  se  hrála  tempem  2x15 minut  systémem  každý s každým 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU 
TJ SOKOL OUDOLEŇ 

REGIONÁLNÍ PŘEBOR 2. TŘÍDA 
Pořadí v tabulce k  31. 1. 2013 

Pořadí Název oddílu Počet bodů 
1. Hasiči Jitkov C  43 

2. Chotěboř F  43 
3. SB Světlá D  40 
4. Havl. Brod G 37 
5. Chotěboř G 36 
6. TJ Sokol Oudole ň 35 
7. TJ Sokol Mírovka  32 
8. Havl. Brod F 31 
9. SB Světlá F 28 
10. TJ Sokol Maleč 25 
11. SB Světlá E 21 
12. Hasiči Jitkov D 17 

 

Výsledky zápas ů od 1. 1. do 31.  1. 2013 
TJ Sokol  
Oudoleň  

Havl. Brod F výhra 11:7 

Havl. Brod G TJ Sokol  
Oudoleň  

výhra 5:13 

TJ Sokol 
Oudoleň 

TJ Sokol 
Mírovka 

prohra 7:11 

 

na 7 kol. Pořadatel zajistil veškerý šachový materiál a také on-line přenos. Turnaje se hrály v prostorném sále 
Krajského úřadu v Jihlavě, který byl hlavním podporovatelem a garantem této soutěže.  
Nejlepší týmy v každé kategorii získaly pěkné poháry, medaile a věcné ceny. Dále si všechny týmy odvezly diplom 
za své umístění. Nejlepší dva týmy z každé kategorie postoupily do republikového finále. I když jsme nakonec 
obsadili 7. příčku, jsme velice spokojeni, protože už jen samotný postup do krajského kola je velkým úspěchem! 
Přestože se turnaje zúčastnilo 23 škol (tj. 92 hráčů + náhradníci), vše probíhalo na jedničku díky výborné 
organizaci pořadatelů z Šachového klubu Světlá nad Sázavou.  
Děkuji Štěpánkovi, Diance, Nelince, Martinovi za skvělou reprezentaci obce a školy Oudoleň a nesmíme 
zapomenout poděkovat i Patrikovi a Elišce z 5. třídy, kteří postup do kraje pomáhali vybojovat. Doufám, že soupeři, 
kteří o Oudoleni slyšeli poprvé, o nás uslyší i v dalších letech ☺!!!                                                Kateřina Sobotková 

 
ZÁVODY NA SANÍCH, BOBECH, …….. 
Opět po roce se sešli závodníci na kopci u likérky, aby poměřili 
síly v zimním závodě na saních, bobech a jiných sněžných 
prostředcích. Poslední  lednová  sobota,  ač studená, vylákala  
na závod  14 dětí  v kategorii  starší (ti,  kteří  chodí  do  školy), 
11 dětí v kategorii mladší (školka a předškolka), 8 žen a 4 muže 
v kategorii dospělí. 
Po přidělení startovních čísel vyrazili závodníci jednotlivě na trať. 
Byly dva pokusy, počítal se lepší čas, toto platilo pro všechny 
soutěžící. Mladší    měli   svoji   trať   u   likérky,   starší   jezdili 
po zasněžené cestě.  
Pro všechny účastníky byl připraven čaj a nechybělo ani 
oblíbené opékání buřtíků na ohýnku uprostřed sněhové nadílky. 
Po tomto občerstvení proběhlo vyhlášení výsledků, kde každý 
obdržel diplom, a Fidorkovou medaili s umístěním, které bylo následující: mladší (pořadí 1., 2., 3. místo) Nelinka 
Slámová, Vojtíšek Zvolánek, Ája Pavlišová. Starší - Martin Antl, Katka Kubátová, Ivana Bencová. Ženy – Jana 
Kubátová, Alena Pavlišová, Terka Ondráčková. Muži – Mirek Benc, Vláďa Zvolánek, Michal Sláma. 
Nutno dodat, že vyhráli všichni, kteří se účastnili, protože není hlavní vyhrát, ale zúčastnit se. 
Myslím, že akce se povedla díky počasí a hlavně díky hojné účasti všech, kteří na závody přišli a samozřejmě také 
díky pořadatelům, kteří  se starali  o zapisování časů a občerstvení a organizaci kolem celé soutěže. Za rok opět 
na kopci ☺.                                                                                                           Evka Rosická 
 
 
 

Tentokrát vám představíme 
Ondřeje Bénu. 
 

Jakému sportu se věnuješ? 
Věnuji se squashi (skvoši) za klub 
Kotlina – HI-TEC Havlíčkův Brod. 
 

Jak dlouho? 
Squash    jsem    začal    hrát   
v 10 letech, kdy jsem jen trénoval 
ve dvojicích až trojicích. 
  

Jak často a kde trénuješ? 
Teď trénuji 3x týdně pod vedením 
trenéra  Pavla  Říhy  na  kurtech 
v  havlíčkobrodské kotlině, pod 
jehož hlavičkou jsem 
zaregistrován. 
 

Jakých soutěží se účastníš? 
Jsou to Mistrovské turnaje juniorů, od loňského roku jsem 
přestoupil    do   kategorie  B15,  kde   jsem   po   úspěšném  
4. místě  na  turnaji  v  Hradci  Králové   na    14.  místě a jedu 
8. – 10. 2. 2013 na mistrovství republiky juniorů do Brna. 
 

Jaký je tvůj největší úspěch? 
Zkraje loňského roku završení sezony 2011 - 2012 v kategorii 
B13 na mistrovství republiky juniorů, kde jsem obsadil 8 místo.  
 

Tvůj cíl? 
Vylepšit si umístění z loňského roku na mistrovství republiky. 
 

Děkujeme za rozhovor a p řejeme hodn ě úsp ěchů!! 

SPORTOVNÍ OKÉNKO 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROČNÍK VII. - VYDÁNO: 6. 2. 2013 – MĚSÍČ
582 24 Oudoleň 123.  IČ: 00267996. DIČ

Evidenční číslo: MK Č

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ S
 

Klub p řátel Slav ětína  pořádá pro ženy i muže (v
omezen) dechová a relaxační cvič
ochablých a zkrácených svalů a následné uvoln
celého těla, cviky na záda a páteř. 
Kdy?  Vždy ve středu od 18:00 hodin.
Kde?  V kulturním domě ve Slav
Cena?  30,- Kč/hodina. 
Co je potřeba? 

Pohodlné oblečení, podložka, deka, polštá
                                                           Tě

OPRAVNA HODIN

Smetanovo náměstí 3517 

OPRAVY hodin, hodinek, budíků, výměny baterií na počkání 

KULTURA A INZERCE 

MYSLIVECKÝ PLES  - ZAJIŠTĚN SVOZ
19:05 - Krucemburk∗19:10 - Ždírec n/D/BOVYS

19:35 - Příjemky∗19:40 - Střížov
19:20 - Dobrá∗19:25 - Žižkovo Pole

OUDOLEŇSKÉ LISTY 2/2013

ĚSÍČNÍK – ČÍSLO: 2. – Uzávěrka příštího čísla 22. 2. 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.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ S RADOSTÍ 
ádá pro ženy i muže (věk není 

ční cvičení a posílení 
ů a následné uvolnění 

edu od 18:00 hodin. 
ě ve Slavětíně. 

ení, podložka, deka, polštářek. 
Těší se na vás Míša 

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. 

Citáty
Kdo chodí rád v oblacích, dostane snadno závra
Veselost je ta nejlepší apatyka.

Josef Kajetán Tyl (205. výro

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM
V měsíci únoru oslaví výročí narození:

Vlasta Neubauerová, Oudoleň 133
 

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

ĚN SVOZ ∗ TRASA Č. 1: 18:55 - Nové Ransko ∗ 19:0
Ždírec n/D/BOVYS∗19:15 - Sobíňov∗19:20 - Bílek∗19:25 - Chot

řížov∗19:45- Jitkov ∗ TRASA č. 2: 19:10 - Modlíkov∗19:15 
Žižkovo Pole∗19:30 - H. Borová∗19:35- Peršíkov∗19:40 
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obec@oudolen.cz, www.oudolen.cz. 

Právo na tiskové chyby vyhrazeno.  

(vestibul Vesna) 

OPRAVY hodin, hodinek, budíků, výměny baterií na počkání  

Citáty  
oblacích, dostane snadno závrať. 

Veselost je ta nejlepší apatyka. 
Kajetán Tyl (205. výročí narození) 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
měsíci únoru oslaví výročí narození: 
Neubauerová, Oudoleň 133 

 

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

19:00- Ždírec n/D./DIPP ∗ 
Chotěboř/Panský dům∗ 

19:15 - Přibyslav∗ 
19:40 - Slavětín. 


