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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA
OBCE DNE 13. 12. 2012
Zastupitelstvo
obce:
2

Zastupitelstvo obce:
-

-

-

-

schválilo program zasedání.
schválilo změnu průběhu
hu katastrální hranice k. ú.
Oudoleň, jejíž změna
na vznikla na základě
základ zaměření
skutečného průběhu
hu toku Oudoleňského
Oudoleň
potoka
v části dotčené
ené pozemkovou úpravou k. ú.
Havlíčkova Borová.
et na rok 2013. Zastupitelstvo
schválilo Rozpočet
projednalo žádost TJ Sokol Oudoleň o finanční
příspěvek na rok 2013, z důvodu
ůvodu investičních
investi
akcí
v roce 2013 nebyla tato žádost schválena.
schválilo Rozpočtový výhled 2014 - 2016.
schválilo Rozpočtové změny č. 8/2012
2012.
projednalo zprávu finančního
čního a kontrolního
výboru.
projednalo
zprávu
z provedené
kontroly
hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň.
schválilo projednat ústně se žadatelem zám
záměr
prodeje majetku obce č.. 4/2012. A dále pozvat
žadatele na příští
íští zasedání zastupitelstva
zastupitel
obce.
schválilo směnu pozemků ve spoluvlastnictví obce
za pozemky ve vlastnictví LDO Přibyslav.
řibyslav.
schválilo prodej pozemku p. č. st. 251 o vým
výměře

-

-

-

-

11 m (pozemek oddělen
ělen z pozemku p. č. 648/45pozemek pod stávající trafostanicí)
tr
v k. ú.
Oudoleň ČEZ Distribuce a. s. v zastoupení PEN –
projekty energetiky, s. r. o. za těchto podmínek:
- kupující zajistí sepsání kupní smlouvy a uhradí
příslušné
íslušné poplatky na katastrálním úřadě.
ú
2
- cena činí 100,- Kč/
č/ m .
schválilo prodloužení pronájmu nebytových
prostor v I. patře
ře kulturního domu do 31. 12. 2013.
bylo seznámeno s dotací na zateplení kulturního
domu.
bylo proškoleno jako preventivní požární hlídka
pro akce, kterých se zúčastňuje
zú
více než 200
osob.
schválilo
o požární hlídku na Obecním plese dne
29. 12. 2012 ve složení: Ivo Béna, Mgr. Blanka
Zvolánková.
bylo seznámeno s výsledky soutěže
sout
„My třídíme
nejlépe“. Obec se umístila na 83. místě
míst z 515 obcí
do 500 obyvatel.
projednalo organizaci obecního plesu.
bylo seznámeno s cenovými nabídkami firem
na provádění
ní laboratorních rozborů
rozbor vody.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 17. ledna 2013 od 18:00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.

DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ OUDOLEŇ V ROCE 2012
V souvislosti
sti s digitalizací katastrálního území Oudoleň v roce 2012 vzniká vlastníkům zemědělských
zem
pozemků
povinnost hradit daň z nemovitostí.
itostí. Každý poplatník je povinen
povi
podat do 31. 1. 2013 přiznání
řiznání k dani z nemovitosti.
nemovitosti
Tiskopisy je možné vyzvednout na obecním úřadě.
ú

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ – MAS HAVLÍČKŮV KRAJ
Oudoleň – priority občanů
Celkem odevzdáno 31 dotazníků (zařazeny
řazeny pouze odpovědi,
odpov
které získaly nad 10 % hlasů).
Sestupně seřazené potřeby dle počtu
čtu získaných hlas
hlasů

% hlasů

1. Školství
Podpora/zachování provozu stávající MŠ

87,1

Podpora/zachování provozu stávající ZŠ
2. Ochrana vod

77,4

Odvod splaškových vod od domů (kanalizace) a zajišt
zajištění jejich čištění

80,6

Vytvoření protipovodňových opatření
ení v obci

29,0

Odvod povrchových vod

12,9
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Sestupně seřazené potřeby dle počtu získaných hlasů - pokračování

%hlasů

3. Veřejná infrastruktura bez sítí
Obnova budovy kulturního domu

67,7

Obnova/vytvoření veřejného koupaliště

58,1

Obnova/vytvoření venkovního hřiště pro malé děti (cca do 10 let)

45,2

Obnova/vytvoření venkovního hřiště pro děti školního věku (10 - 18 let)

22,6

Obnova/vytvoření veřejné knihovny

19,4

4. Sociální oblast
Zajištění dovozu obědů do obce pro zájemce z řad občanů (proti úhradě za cenu služby)

58,1

Zajištění příležitostné pečovatelské služby pro seniory formou objednávkové (proti úhradě)

35,5

Zřízení obecního bytu jako startovacího bytu pro mladé rodiny

32,3

Zajištění místa v domově pro seniory (proti úhradě) pro soběstačné seniory
Zajištění místa v domově pro seniory (proti úhradě) pro nesoběstačné seniory bez nutnosti zvláštní
lékařské péče, pouze s nutností dopomoci při běžných činnostech
Zajištění místa v domově pro seniory či jiném speciálním zařízení (proti úhradě) pro nesoběstačné
seniory s nutností zvláštní lékařské péče
5. Dopravní obslužnost

25,8
25,8
19,4

Zlepšení autobusového spojení

54,8

Zlepšení stavu silničních komunikací
6. Cestovní ruch

12,9

Vybudování nových cyklostezek v okolí obce
Vybudování doprovodných turistických zařízení k turistickým trasám a cyklostezkám (informační
panely, oddychová místa)
7. - 8. Péče o kulturní dědictví

48,4
12,9

Obnova/rekonstrukce místních historických památek

32,3

Obnova/rekonstrukce místních sakrálních památek
7. - 8. Zábava, soudržnost

19,4

Pořádání spol., sport. a jiných zábavních akcí pro veřejnost (tj. dospělí + děti), a to min… x ročně

32,3

Pořádání spol., sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na seniory

29,0

Pořádání společenských, sport. a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na děti

25,8

Pořádání spol., sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na seniory

22,6

Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na dospělé

19,4

Zajištění veřejných přednášek či občasného promítání filmů v místním KD či kině

16,1

Pořádání spol., sportovních a jiných zábavních akcí pro veřejnost zaměřených na dospělé
9. Životní prostředí

16,1

Vytvoření sběrného místa na bioodpad

29,0

Vytvoření sběrného místa na drobná elektrozařízení

29,0

Řešení problematiky nevyužitých, silně chátrajících objektů v obci

25,8

Vytvoření sběrného místa na plasty

19,4

Odstranění starých, nepovolených skládek odpadu

19,4

Podpora/zajištění po domluvě údržby neudržovaných soukromých ploch

19,4

Vytvoření sběrného místa pro separovaný odpad

12,9

Zlepšení údržby veřejných prostranství

12,9

Vybudování systémů ÚSES
10. Veřejné sítě

12,9

Vodovod
11. Zaměstnanost

16,1

Vytvoření pracovních míst v obci v rámci stávajících podnikatelských subjektů

16,1

12. Služby
Zvýšení bezpečnosti obyvatel v obci instalací kamerového systému

12,9

Zajištění prodeje potravin

12,9

Další návrhy: vybudování stavebních parcel; výstavba bytového domu; zlepšit zásobování

9,7
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Sobota 1. prosince byla dnem, kdy v zasedací místnosti obecního úřadu proběhla
velmi radostná událost – vítání nových občánků naší obce. Na tuto malou slavnost
jsme pozvali 5 dětiček (2 holčičky a 3 kluky) se svými rodiči a dalšími příbuznými.
Bylo nám ctí mezi námi přivítat Matěje Zvolánka, Emmu Stehnovou, Jana
Blažka, Jindřicha Fikara a Beátu Plíhalovou.
Program vítání zahájily děti ze základní školy vystoupením s básničkami
a písničkami o narození děťátka. Po milých slovech pana starosty se rodiče
podepsali do pamětní knihy, všechny maminky obdržely od pana starosty kytičku,
pamětní list a dárky pro děti, které věnovala Obec Oudoleň a pan Josef Křesťan,
za což mu patří velké poděkování. Letos poprvé získaly všechny narozené děti
s trvalým pobytem v Oudoleni od obce finanční příspěvek. Na závěr slavnosti
proběhlo fotografování dětiček v kolébce, s rodiči a příbuznými.
Všem novým občánkům přejeme touto cestou ještě jednou hodně zdraví,
štěstí, lásky a spokojenosti. Ať se Vám i Vašim rodinám v Oudoleni hezky
žije a ať je zápis dětí do života naší obce jednou z trvalých vzpomínek životních událostí! BZ

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V nedělní podvečer 2. prosince jsme se v hojném počtu sešli před obecním úřadem, abychom poprvé trochu
slavnostněji rozsvítili vánoční stromeček. S přáním klidného prožití období adventu a vánočních svátků vystoupil
pan starosta Ivo Béna a stromeček rozsvítil. A poté už k němu za zpěvu koled přišly děti z naší základní školy
a vánočními básničkami a písničkami všem zpříjemnily 1. adventní neděli.
Na závěr připravili oudolenští hasiči malé občerstvení – pro zahřátí vánoční čaj, svařák a k zakousnutí vánočky.
A tak jsme zahájili krásný adventní čas a čekání na vánoční svátky! BZ

BESÍDKA A VÁNOČNÍ JARMARK
Na druhou adventní neděli si žáci základní
a mateřské školy ve spolupráci s obcí připravili
tradiční vánoční besídku spojenou s vánočním
jarmarkem. Vystoupení zahájily naše nejmenší
děti z mateřské školy, které stály na prknech
jeviště kulturního domu úplně poprvé a zvládly to
na velkou jedničku. Jejich básničky, písničky
(dokonce i anglickou), tanečky či pískání
na flétničky ocenilo početné publikum ohromným
potleskem. I děti ze základní školy nezklamaly
a všem přítomným zarecitovaly, zazpívaly vánoční
písně a koledy, zahrály pohádky a na závěr
vánoční příběh o narození Ježíška.
Všem dětem a paním učitelkám moc
děkujeme za nacvičení vánoční besídky, která
zajisté přispěla k zpříjemnění předvánočního
času!
Program svátečního odpoledne pokračoval velmi
bohatým vánočním jarmarkem. Opravdu bylo
z čeho vybírat – vánoční svíčky, ozdoby, šperky,

čaje, výrobky z keramiky, dřeva, pedigu, pohankové polštářky,
hračky BRUDER, perníky, vánoční přání a obálky z papírové
krajky a mnoho dalšího. Všichni návštěvníci si tak mohli zakoupit
hezký vánoční dárek či jím obdarovat své blízké. A kdo tak učinil,
mohl se na závěr občerstvit vánočním čajem, perníčky,
vánočkou, na chvilku se zastavit, popovídat si se svými přáteli
a naladit se na blížící se vánoční svátky. Při odchodu mohli ještě
všichni shlédnout prezentaci fotografií ze všech akcí, které se v Oudoleni v roce 2012 uskutečnily. BZ
MASÁŽE v Oudoleni
Klasická masáž (záda + šíje) s prvky aromaterapie. Pro dámy i pány jakéhokoliv věku.
Sobota 12. 1. 2013 v hasičské klubovně.
Délka masáže 30 min., cena 150 Kč (každá třetí masáž 120 Kč)
Objednávejte se na telefonním čísle 777 164 122. Přihlášky do 5. 1. 2013. Počet osob je omezen.
V případě zájmu budou masáže pravidelně + pedikúra, manikúra.Těším se na Vás. Božena Kárníková.
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OBECNÍ PLES
V sobotu
29.
prosince
pořádalo zastupitelstvo obce
již tradiční obecní ples.
K tanci i poslechu všem
zahrála hudební skupina
Tandem. Program
plesu
zpestřila svým vystoupením
taneční skupina TKG Hlinsko
- na úvod plesu jsme shlédli
standardní exhibici tanečního
páru třídy B (Ondřej Bouška
a
Markéta
Josková)
na hudbu
Petra
Hapky
s názvem Dívám se, dívám.
A
před
půlnocí
lehce
lechtivou a vtipnou taneční show dvou párů s názvem Pomáhat a chránit. A pak už následovalo losování hlavní
tomboly. Jen nás mrzí, že se tombola nedostala na každého. Ceny byly velmi pěkné. Všem sponzorům ještě
jednou děkujeme!! Děkujeme také Mysliveckému sdružení Oudoleň za přípravu mysliveckého meny. Hojná účast
a skvělá nálada nás moc potěšila.
Věříme, že se i Vám ples líbil a už se těšíme na další!!

VÁNOČNÍ VÝSTAVA „BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE“
Výsledky hlasování o nejhezčí stromeček Havlíčkova kraje:
1. Obec Chlumětín (č. 7)
61 hlasů
perníkový strom.
2. Obec Oudoleň (č. 8)
18 hlasů
figurky
3. KZM Ždírec n/D. (č. 11)
17 hlasů
krajkové ozdoby
Obec Modlíkov (č. 16)
17 hlasů
fialovo stříbrný str.
4. Obec Slavětín(č. 5)
15 hlasů
figurky z těstovin
5. MŠ Havlíčkova Borová (č. 3)
13 hlasů
6. MŠ Pohled (č. 4)
9 hlasů
Tvořivá dílna Sobíňov (č. 12)
9 hlasů
korálkové ozdoby
7. MŠ Vatín (st. 6)
6 hlasů
8. Městys Česká Bělá (č. 2)
5 hlasů
Obec Krásněves (č. 13)
5 hlasů
9. ZŠ Havlíčkova Borová (č. 1)
4 hlasy
10. Děti z Dlouhé Vsi (č. 10)
2 hlasy
Vítězný stromeček – Obec Chlumětín
11. Farnost Vojnův Městec (č. 14)
1 hlas
ZUŠ Krucemburk (č. 9)
0 hlasů
Dva hlasy byly neplatné
V letošním roce 2013 je tedy pořadatelem společné výstavy Obec Chlumětín. Blahopřejeme!

SLOVO STAROSTY – OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012
Vážení spoluobčané,
uplynulý rok 2012 je již minulostí, a to je příležitost k bilancování. Naše obec je malá, a proto i naše přání byla
skromná, ale hlavním přáním byla vždy spokojenost našich občanů.
Podařilo se dokončit a úspěšně otevřít nový obecní úřad, na tuto akci jsme čerpali dotace z Programu obnovy
venkova Vysočina v roce 2011 a v roce 2012, celkem 218 000,- Kč + spoluúčast obce činila 662 096,- Kč. Nové
prostory obecního úřadu se hojně využívají jak pro samotný úřad, tak pro konání různých společenských,
kulturních i ostatních akcí.
Dále jsme čerpali dotaci z Kraje Vysočina na zabezpečení obecního úřadu a základní školy od firmy Patrol ve výši
26 000,- Kč + spoluúčast obce činila 18 779,- Kč.
Poslední akcí byla oprava horního hřiště, a to zejména přebudování oplocení. V dolní části byla vybudována
výdřeva a v horní části bylo nataženo nové a silnější pletivo, dále byla provedena směna pozemků a vybudování
nového oplocení mezi těmito pozemky. Na tuto akci jsme čerpali dotace z Fondu Vysočiny ve výši 30 000,- Kč +
spoluúčast obce činila 50 593,- Kč.
Pro letošní rok 2013 máme podané žádosti na dotace, které se týkají především kulturního domu a základní školy
z programu ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Akce jsou
rozděleny na KD a ZŠ v celkové hodnotě 25 000 000 Kč, výše dotace činí 90 %. Na KD již akceptace přišla a
během ledna by měla přijít i na ZŠ. Budou probíhat výběrová řízení a další jednání, takže akce se rozptýlí zhruba
do tří let. Dále máme podanou žádost o dotaci na vlastní mulčovač v hodnotě cca 200 000 Kč.
Od ledna 2013 došlo také ke zvýšení DPH, ale pro občany zůstanou ceny stejné jako v roce 2012.
Závěrem bych chtěl poděkovat členům zastupitelstva, zaměstnancům obce a organizátorům společenských,
kulturních i sportovních akcí i všem, kdo jim pomáhali, a přispěli tak k obohacení života v obci. Také děkuji všem,
kteří se podílejí na zlepšení vzhledu naší obce. Velké DÍK.
Pro rok 2013, tak jako každý rok, si přeji, aby byli občané spokojeni s naší prací a také nám s ní pomáhali, ale
hlavně, abychom byli všichni zdraví, měli o trošku více úsměvů pro ostatní a užívali si života. To ostatní už bude
hračka.
Ivo Béna, váš starosta
4
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Oznámení o době a místě konání volby
prezidenta České republiky
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je zasedací místnost v budově
Obecního úřadu Oudoleň, Oudoleň čp. 123.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky. Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
Volič obdrží hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména
zdravotních, obecní úřad a ve dnech voleb volební komisi
o umožnění hlasování do přenosné volební schránky.
Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí
do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.
V případě konání II. kola volby prezidenta se tato
uskuteční za 14 dnů po začátku prvního kola volby
prezidenta.

EVIDENCE OBYVATEL
STATISTIKA K 1. 1. 2013
(obyvatelé s trvalým pobytem)

Pohyb obyvatel k roce 2012:
Narození
5
Zemřelí
2
Přistěhovalí
3
Odstěhovalí
8
Sňatek
5
Rozvod
0

Počet obyvatel k 1. 1. 2013:
343
z toho: mužů
žen
z toho ve věku:
0 - 14
33 mužů
15 – 59
123 mužů
60 a více
30 mužů

186
157
20 žen
100 žen
37 žen

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
V sobotu 5. ledna 2013 vyjdou do obcí Oudoleň a Slavětín skupinky koledníků. Tři
králové s průvodcem budou zvonit u dveří domů a bytů, zazpívají koledy a umožní
přispět do zapečetěných kasiček s logem Charity.
Vybrané finanční prostředky budou letos využity na nákup automobilu pro dopravu zdravotních sester
za nemocnými do jejich domácností v Charitní ošetřovatelské službě Přibyslav, na vybudování kaple v prostorách
domu s pečovatelskou službou v Humpolci, na služby zdravotní, sociální péče, sociálního poradenství, sociální
prevence a služby pro rodinu poskytované Oblastní charitou Havlíčkův Brod, na přímou pomoc potřebným lidem
v těžké životní situaci či zasažených živelnou katastrofou.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na začátku prosince jsme v mateřské škole začali číst novu knihu od Eduarda Petišky „Dobrodružství malých
cestovatelů“. Postupně jsme se také připravovali na vystoupení dne 9. 12., děti se na vystoupení těšily a předvedly,
co se naučily s radostí a chutí a ani se nepolekaly velkého počtu diváků v sále. Škoda jen, že zřejmě neslyšeli
všichni, obzvláště ti, co seděli v zadních řadách. Hry na flétnu se zúčastňují děti: Kubík Kotrba, Míra Sobotka,
Lucinka Strašilová, Vojtíšek Štolc, Hanička a Bětuška Zvolánkovy. A na začátku prosince se k nám připojil Vojtíšek
Zvolánků.
Celý měsíc byl motivován Vánocemi a sněhem. Již na začátku prosince dětem napadl sníh, a tak chodily prohánět
boby na kopec. Padání sněhu děti tak inspirovalo, že po vzoru Haničky Zvolánkové dělaly vločky z nastříhaných
papírových proužků. Na hudbu jsme tančili relaxační tanec Vločka.
Vmačkáním tvarovací hmoty na podklad si děti dělaly „kapříka“ a zdobily ho šupinkami. Roztíráním barev
a zdobením zlatou tužkou a třpytkami vyráběly „zvoneček“. Inkoustovou technikou a pomocí voskovky děti dělaly
šály a čepice. Z kaštanů vytvořily v prostoru velkou „vločku“. Koláž „kapr“ vytvořily kreslením zlatou tužkou.
Již v listopadu jsme začali číst příběh vyprávění o jablíčku, posílali jsme si jablíčko v kruhu, následně jablíčko uložili
do krabičky a do chladu. V předvánočním čase jsme pokračovali ve čtení příběhu o jablíčku, jablíčko jsme
probudili, rozkrojili a s hvězdičkou uprostřed dali na talíř. Navodili jsme tak krásnou atmosféru Vánoc a k tomu jsme
si zazpívali vánoční koledy.
K Vánocům patří vánočka a děti se podílely na přípravě vánočky, nejdříve jsme si pojmenovali a připravili na stůl
všechny suroviny, potom jsme pozorovali tvoření kvásku, společně jsme zadělali těsto, pozorovali kynutí těsta
a děti pomáhaly válet válečky na vánočku a nakonec pokládaly loupané mandle na vánočku. Poprosili jsme paní
kuchařku o upečení vánočky. Jako poděkování děti pro paní kuchařku udělaly vitráž „Okno“ z nalepených malých
kousků barevných papírků.
Velké těšení děti zažily při nadílce dárečků ve školce pod stromečkem. Rozbalování dárků s ochutnávkou vánočky,
na které se děti podílely, bylo moc pěkné. Škoda jen, že si ho pro nemoc s námi neužily všechny děti. Ale hračky
ve školce na ně budou čekat i po Novém roce.
Tímto bych chtěla poděkovat rodičům Jeníka Stránského a rodičům Lukáška Novotného z Jitkova za koupi bagru
a velkého nákladního auta do naší školky.
Přejeme Vám všem do nového roku hodně zdraví, lásky a pohody.
Dagmar Šimková
5

OUDOLEŇSKÉ LISTY 1/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠACHOVÝ TURNAJ PŘIBINÁČEK
V Havlíčkově Brodě v hotelu Slunce se od 25. listopadu do 1. prosince konalo Mistrovství ČR v šachu juniorek
a polofinále juniorů. Jako každý rok byl součástí tohoto mistrovství turnaj Pribináček, určený pro mládež do 16 let,
kterého se za ZŠ Oudoleň zúčastnili Diana Nejedlá, Eliška Ondráčková, Štěpán Zvolánek. Celkem bylo přihlášeno
110 dětí (včetně účastníků Mistrovství ČR), takže konkurence byla nejen velká, ale i těžká. Každý hráč měl 15
minut na partii a celkem si zahrál 9 kol. Během turnaje probíhala i ochutnávka výrobků z Pribiny. Po skončení
posledního kola v 15 hodin nastalo vyhlašování nejlepších hráčů v různých kategoriích. Za naši školu dopadl
nejlépe Štěpánek Zvolánek (2. třída), který skončil na krásném 57. místě, Eliška Ondráčková (5. třída) obsadila 84.
místo a Dianka Nejedlá (5. třída) skončila 94. Celkové výsledky najdete na adrese
http://sachy-hb.tym.cz/mcrj12/. Kromě toho, že si všichni pořádně zahráli, obdrželi
i ceny. Myslím, že se turnaj vydařil, po skončení jsme
si šli ještě prohlédnout vánočně vyzdobené náměstí,
navštívili jsme dvě knihkupectví, dali si párek v rohlíku
a šli na autobus.
Kateřina Sobotková
Šachový turnaj Pribináček se konal
v Havl. Brodě v hotelu Slunce 30. listopadu 2012.
Hráli jsme 9 kol. Vyhrála jsem 3,5 bodu. Jela jsem já,
Diana Nejedlá a Štěpán Zvolánek. Po čtvrtém kole
byla přestávka na oběd a my jsme si všichni dali
hranolky. (Eliška O., 5. tř.)
OKRESNÍ KOLO PŘEBORU ŠKOL V ŠACHU 2012/2013
Po školním kole postoupili 4 nejlepší do okresního kola, jednalo se o Elišku Ondráčkovou (5. třída), Štěpána
Zvolánka (2. třída), Dianu Nejedlou (5. třída) a Patrika Strašila (5. třída), kteří bojovali jako tým za naši školu. Toto
kolo proběhlo v AZ Centru Havlíčkův Brod v pátek 14. prosince 2012.
Okresního kola se kromě nás zúčastnila ještě ZŠ Nuselská (2 týmy), Havlíčkova Borová a Golčův Jeníkov. Každá
škola si zahrála se všemi ostatními a podle bodů pak byly vyhlášeny výsledky.
Na prvním místě se umístila ZŠ Nuselská a na druhém (postupovém!) se umístila ZŠ a MŠ Oudoleň. Takže naši
mladí šachisté se v lednu pojedou prezentovat do Jihlavy, kde proběhne krajské kolo.
Všem zúčastněným patří dík a pochvala za pěknou reprezentaci školy i obce Oudoleň.
Kateřina Sobotková
PŘEDVÁNOČNÍ SNĚNÍ A TVOŘENÍ

Pečeme perníčky

A už to zase uteklo a jsou tu ty nejkrásnější svátky
v roce. Vánoční čas jsme přivítali rozsvícením
Mikuláš a čerti ve škole
vánočního stromu kde děti vystoupily s vánočním
pásmem. Každou adventní neděli bez rozžhnuté
vánoční svíčky na adventním věnci si už nikdo nedovede představit.
Ve škole 5. 12. místo žáků zasedli do lavic čerti, andělé a Mikuláš. Navštívili děti v mateřské škole, společně si
zatancovali čertovské tance.
Po besídce přípravy na Vánoce u nás ve škole vyvrcholily pečením perníků, vyráběním vánočních dekorací, přání
a svíček ze včelího vosku. Ze všeho nejvíce se asi líbilo vánoční vinšování spolu s koledou u nás v obci.
V pátek před prázdninami si děti u stromečku
rozdaly dárky, uvařily vánoční čaj, ochutnaly
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Oudoleň
cukroví, vyprávěly si o vánočních zvycích
a zazpívaly koledy.
se bude konat v pondělí 28. 1. 2013
Samozřejmě na
závěr
nezapomněly
v době od 12.30 do 15.00 hodin v ZŠ a MŠ v Oudoleni.
na zvířátka v lese a ozdobily jim stromeček
z dobrot.
Do 1. třídy budou zapsány děti, které se narodily v období
Letošní Vánoce se ve škole povedly.
od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007.
Šťastné a veselé!
Rodiče si vezmou s sebou k zápisu rodný list dítěte.
A úspěšný rok 2013!
Jaki
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA
V listopadu loňského roku zahájila činnost nová krajská
rada složená ze zástupců České strany sociálně
demokratické, která na další čtyři roky získala důvěru
voličů. V prosinci jsme
zveřejnili „Programové
prohlášení Rady Kraje Vysočina na roky 2012 – 2016“.
V něm připomínáme, že jsme si vědomi složité
ekonomické situace v ČR a vycházíme z realistických
pohledů na současnou situaci a postavení Kraje
Vysočina. Naší snahou je pragmatické řešení problémů,
přičemž chceme udržet maximální množství fungujících
veřejných služeb - zdravotnictví, školství, sociální
služby, veřejnou dopravu, péči o krajinu, nakládání
s odpady a další. V tomto článku nemám prostor
na podrobnější exkurs do prohlášení. Zájemci se
s jeho
kompletním
zněním
mohou seznámit
na krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz.
Podstatné je, že tento souhrnný podklad odráží naši
snahu o další trvalý kvalitní rozvoj Kraje Vysočina
v úzké spolupráci všech, kteří o ni mají zájem.
První náročná prověrka schopností lidí z Vysočiny nás
čeká už začátkem února, kdy se k nám do Nového
Města na Moravě sjedou desítky tisíc sportovních
příznivců z celého světa, aby na vlastní kůži zažili
atmosféru mistrovství světa v biatlonu. Je to významná
šance k propagaci našeho kraje.
Nebude to snadné, očekávaná účast návštěvníků nemá

v dějinách Vysočiny obdoby a dá zabrat všem občanům,
nejen přímo pořadatelům. Věřím však ve schopnosti
organizátorů ze Žďárska a Novoměstska. Jsem
přesvědčen, že se zúročí jejich letité mnohokrát
prověřené zkušenosti. Důležitým předpokladem pro
takovou špičkovou akci světového významu byla
skutečnost,
že
dlouholetým
společným
úsilím
zainteresovaných bez ohledu na politickou příslušnost
se povedlo úctyhodné dílo – už dnes i cizinci
obdivovaný „Vysočina areál“. Ten je všestranně
využitelný pro vrcholné i mezinárodní akce nejen
v biatlonu nebo klasickém lyžování, ale pro další
sportovní odvětví jako jsou závody cyklistů – bikerů,
závody na kolečkových bruslích a další. A co je
podstatné – široký prostor je zde pro rekreační
sportovní aktivity občanů Vysočiny i turistické
návštěvníky. To přispívá k rozvoji celého regionu, i proto
areál nese název „Vysočina areál“. Máme se na co těšit
– v únoru i v dalších obdobích.
Pro nastávající rok 2013 bych rád popřál Vám všem,
aby rozhodnutí, která v novém roce uděláte, byla
správná a spravedlivá, aby Vás vedla k úspěchům
a k vnitřní rovnováze, ať už se budou týkat čehokoliv.
Za vedení Kraje Vysočina vám mohu slíbit, že se o to
budeme rovněž upřímně snažit.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ
KREATIVNÍ MAMINKY - ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
V pátek 7. prosince jsme v zasedací místnosti obecního úřadu
napekli perníčky na vánoční jarmark. A v sobotu 8. prosince nám
paní Motyčková a paní Sobotková předvedly techniku zdobení
perníčků a pomohly nám s jejich ozdobením na besídku. Děkujeme
všem za ochotu a pomoc.
KREATIVNÍ MAMINKY - VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ
V sobotu 15. prosince jsme se sešly v hasičské klubovně,
abychom se v čase předvánočního shonu a příprav
na chvilku zastavily a zkusily si vyrobit vánoční svícny, které budou o svátcích
zdobit naše stoly. Pod vedením paní Havlíčkové z Přibyslavi, která nám dovezla
všechny pomůcky a ozdoby, se každá z nás pokusila o aranžování jednoho či více
svícnů. Všem se práce dařila a výsledky byly přímo skvělé! Na závěr nám všechny
šikovné aranžérky pomáhaly s výrobou vánočního aranžmá na obecní ples, za což
jim patří velký DÍK! BZ

„ KREATIVNÍ MAMINKY“
další odpoledne nejen pro maminky se uskuteční

v NEDĚLI 13. 1. 2013 v 13:00 (cca do 16:00) hodin v hasičské klubovně
Téma této dílny bude KERAMIKA.
S Lenkou Sedlákovou budeme tvořit jarní dekorace – SLEPIČKA
(obal na květináč do interiéru + menší dekorace na zeď).
Akce se uskuteční, pokud bude přihlášeno alespoň 10 osob.
Co s sebou: nůž, váleček, pero, hřebík, plátno min 70x70 cm nebo dřevěná podložka, hadr na ruce, vykrajovátka,
2x miska na vodu, rozebrané pero.

Cena: 350 Kč/osoba – cena je za oba výrobky – materiál, vypálení, glazura
Přihlášky formou sms na níže uvedený telefon do 7. 1. 2013 – NUTNÉ. V případě počtu osob menšího
než 10 se akce nebude konat. Děkuji.
Těším se na vás Evka 776 85 25 03
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TJ SOKOL OUDOLEŇ – STOLNÍ TENIS
VÁNOČNÍ
NÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Dne 27. 12. 2012 se uskutečnil v kulturním domě
dom obnovený
turnaj ve stolním tenisu, který pořádal
řádal TJ Sokol Oudole
Oudoleň
společně s oddílem stolního tenisu.
Turnaj byl vypsán pro neregistrované hráče
hrá
všech věkových
kategorií. Přestože
estože vše bylo oznámeno včas
vč jak rozhlasem, tak
formou plakátů,, sešlo se velmi málo mládeže,
mládeže a to pouze čtyři.
Ženy byly také čtyři a mužů se sešlo dvanáct.
dvaná
I když hráčů
nebylo nejvíce. Ti kdo přišli, určitě
č ě nelitovali. Odm
Odměnou za
podané výkony jim byly hodnotné ceny, které pro ně
n připravili
pořadatelé.

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
TENIS
TJ SOKOL OUDOLEŇ
OUDOLE
REGIONÁLNÍ
ÁLNÍ PŘEBOR
PŘ
2. TŘÍDA
VÝSLEDKY K 31. 12. 2012:

Pořadí v tabulce k 31. 12. 2012
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Název oddílu
Chotěboř
ěboř F
SB Světlá
ětlá D
TJ Sokol Oudoleň
Oudole
Hasiči
či Jitkov C
Havl. Brod G
Chotěboř
ěboř G
TJ Sokol Maleč
Male
Havl. Brod F
TJ Sokol Mírovka
Mírovk
SB Světlá
ětlá F
SB Světlá
ětlá E
Hasiči
či Jitkov D

Počet bodů
34
29
28
28
26
26
21
21
20
18
13
12

Výsledky zápasů
ů od 1
1.12. do 31.12.2012
Hasiči Jitkov C
TJ Sokol
Oudoleň

A nyní již samotné výsledky:
Mládež 8 – 12 let
1. místo: Běhounek Matěj
2. místo: Husslik Tomáš
3. místo: Antl Martin

Ženy
1. místo: Kubátová Jana
2. místo: Bencová Vlasta
3. místo: Antlová Katka

TJ Sokol
Oudoleň
Hasič Jitkov D
Hasiči

výhra

8:10

výhra

16:2

Muži
1. místo: Rosický Pavel
2. místo: Zdražil Radek
3. místo: Kováčik
Ková
Milan

Tak je dohráno a nám už jen zbývá poděkovat
pod
všem, kdo se zúčastnili,, ale nejvíce těm,
tě
kteří na turnaj přispěli
sponzorstvím, a to: Obec Oudoleň,
ň, pekárna Vilém Havlíčkův
Havlí
v Brod a Pavel Sláma Sklad Oudoleň.
Oudole Doufáme, že se turnaj
uskuteční i v příštím roce a za účasti mnohem většího
v
počtu hráčů. Všem ještě jednou velký dík.
TJJ Sokol a oddíl stolního tenisu

KULTURA A INZERCE

Plánované akce v I. čtvrtletí 2013
13. 1. 2013 Kreativní maminky – keramika – SDH
2. 2. 2013
Kreativní maminky – tradiční čínská
medicína + masáže (pouze v případě
zájmu) - SDH
9. 2. 2013
Masopustní průvod - SDH
16. 2. 2013 Dětský karneval
2. 3. 2013
Myslivecký ples (TRIK) – MS
30. 3. 2013 Velikonoční taneční zábava
(KYVADLO) – TJ Sokol
Březen 2013 Kreativní maminky - Velikonoční a
jarní aranžování – SDH
SDH
LedenLeden-březen Závody na pytlích (dle počasí)
Plesová sezóna v Havlíčkově
čkově Borové
12. 1. 2013 Myslivecký ples – IRIS BAND
19. 1. 2013 Obecní a školní ples - GARDE
2. 2. 2013 Hasičský ples - AMIX

Římskokatolická farnost Velká Losenice
Vás srdečně zve na hru

ČTVRTÝ Z MUDRCŮ
v neděli 6. 1. 2013 ve 14:00 hodin
na návsi
návsi před školou ve Vepřové.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci lednu oslaví výročí narození:
Jiří Drápalík, Oudoleň
Oudo 76
Ludmila Svobodová, Oudoleň 136
Jaroslav Zvolánek, Oudoleň 71
Josef Musil, Oudoleň 49
Jiřina Holasová, Oudoleň 25
Milán Holas, Oudoleň 136
BLAHOPŘEJEME !!
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