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Zastupitelstvo obce: 
- schválilo program zasedání. 
- bere na vědomí otevírání obálek s nabídkami dne 

20. 12. 2013. Došlé nabídky: 
- na zateplení objektu základní školy zaslalo 

nabídku šest firem. 
- na zateplení objektu kulturního domu zaslalo 

nabídku pět firem.  
- na výměnu zdroje tepla v objektu základní školy 

zaslala nabídku jedna firma. 
- na výměnu zdroje tepla v objektu kulturního 

domu zaslaly nabídku dvě firmy. 
Dne 21. 1. 2014 se uskuteční zasedání hodnotící 
komise.  

- schvaluje zařazení Obce Oudoleň do územní 
působnosti Místní akční skupiny Havlíčkův kraj 
o.p.s. pro období 2014 – 2020. 

- bere    na     vědomí    nařízení   EU    č.   995/2010 
o povinnostech spojených    s    uváděním    dřeva 
na místní trh. Obec, která má les nebo veřejnou 
zeleň a opakovaně prodává nebo daruje dřevní 
hmotu, musí mít zavedenu evidenci vytěženého 
dřeva a evidenci, komu a kdy dřevo prodala.  

- bere na vědomí nařízení vlády ze dne 18. 12. 2013, 
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. 
Ačkoliv by mohly být odm ěny členů 
zastupitelstva, starosty i místostarostky  
navýšeny, z ůstávají na základ ě rozhodnutí    
zastupitelstva, starosty a místostarostky 
nezměněny.   

- schvaluje             zřízení       živnostenského       listu 
 

pro hostinskou činnost a koncesní listinu pro prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

- schvaluje požádat o dotaci na dětské hřiště 
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
2014 a oslovit firmy Dřevoartikl  spol. s r.o. Znojmo, 
TR Antoš s.r.o. Trutnov a Tewiko  systems  Liberec   
s.r.o. se žádostí o vyhotovení cenové nabídky. 

- bere na vědomí možnost nabídnout občanům obce 
zasílání hlášení rozhlasem formou SMS.  

- bere   na   vědomí   vyúčtování   obecního     plesu. 
Na základě přání občana dáváme do listů, že: „Ples 
byl prostě nádherný.“ Což celé zastupitelstvo velmi 
těší a děkuje. 

- schvaluje příspěvek na Dětský karneval konaný dne 
15. 2. 2014 ve výši 1 000,- Kč. 

- schvaluje požární hlídku na Mysliveckém plese dne 
1. 3. 2014 ve složení: Zdeněk Benc, Václav 
Augustin. 

- schvaluje odkoupení krbových kamen do majetku 
obce. 

- schvaluje  sponzorský  dar (propagační předměty) 
na Školní a obecní ples v Havlíčkově Borové.  

- schvaluje nákup traktoru, budou osloveny firmy 
VÁŇA  Hybrálec  s.r.o.,  P&L  spol. s r.o.  Biskupice 
a AGROZET  České   Budějovice,  a.s.  se  žádostí 
o vypracování cenové nabídky.  

- schvaluje v případě realizace zadat provedení 
zpracování změny č. 1 Územního plánu Oudoleň 
firmě Ing. arch. Aleš Lána, Jihlava dle předložené 
cenové nabídky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 16. 1. 2014 

Tříkrálová sbírka 

Srdečně Vás zveme na 

v sobotu 15. února 2014 v 13:30 hodin  
                         v Kulturním domě v Oudoleni.  

       Hrát a bavit Vás bude DJ David Hamerský. 
 

Těšíme se na velkou účast masek.  
Masky budou vyhodnoceny - každá maska získá odměnu.  

Občerstvení pro děti i rodiče zajištěno. Všechny čeká plno her, písniček a soutěží.  
Vstupné dobrovolné. 

 

Ve vestibulu kulturního domu bude zároveň probíhat  
prodej šperků, keramiky Lenky Sedlákové a šál. 
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EVIDENCE OBYVATEL 
 
 

STATISTIKA K 1. 1. 2014 
(obyvatelé s trvalým pobytem) 

 

Pohyb obyvatel v roce 2013: 
Narození  3 
Zemřelí   3 
Přistěhovalí  2 
Odstěhovalí 5 
Sňatek   4 
Rozvod   1 
 

Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 
339 

  z toho: mužů   184 
   žen    155 

 

 
 
 

Zastupitelstvo obce: 
- schválilo program zasedání. 
- bylo seznámeno s výsledkem jednání hodnotící 

komise dne 21. 1. 2014 na nákup traktoru.  
Nabídky firem:  
- AGROZET České Budějovice a. s. nabídl 

traktor ZETOR MAJOR 80  za 580 000,- Kč bez 
DPH. 

- VÁŇA Hybrálec s.r.o. nabídl traktor NEW 
HOLLAND T 4,75 CLASIC za 764 000,- Kč bez 
DPH. 

- P&L spol.  s.r.o.  Biskupice  nabídl traktor KIOTI 
RX7 320 PC za 828 845,- Kč bez DPH. 

Hodnocení nabídek bylo provedeno podle ceny, 
výkonu, servisních podmínek a příslušenství. 
Hodnotící komise nevybrala žádnou nabídku. 
V průběhu  roku  budou na základě dalších jednání 
a předváděcích akcí projednány další cenové 
nabídky.  

- bylo  seznámeno   s     následujícími     nabídkami 
na vybavení dětských hřišť:  
- DŘEVOARTIKL spol. s r.o. Znojmo podal dvě 

cenové nabídky, variantu A za 514 891,- Kč 
s DPH a variantu B za 430 929,- Kč s DPH. 
Materiál: modřínové a borové dřevo,  
zpracování a podání žádosti o dotaci je 
zdarma, v případě přidělení dotace by se platilo 
3% z výše přidělené dotace.  

- TR ANTOŠ   s.r.o.   Trutnov    podal    cenovou  
nabídku ve výši 391 458,- Kč s DPH. Materiál: 
akát, zpracování a odevzdání kompletní žádosti 
žadateli zpoplatněno 2 500,- Kč a v případě  
úspěšného  výběru  žádosti další platba ve výši 
3 500,- Kč. 

- TEWIKO systems s.r.o. Liberec podal cenovou 
nabídku ve výši 430 893,- Kč bez DPH. 
Materiál: borové dřevo, zpracování a podání 
žádosti o dotaci je zdarma a v případě  
schválení dotace by byly potřebné legislativní 
úkony provedeny také zdarma. 

Hodnocení nabídek bylo provedeno dle počtu prvků, 
materiálu a ceny jednotlivých prvků. Zastupitelstvo 
schvaluje nabídku firmy: TEWIKO systems s.r.o. 
Liberec na vybavení dětských hřišť. 

- bere na vědomí žádost o příspěvek na opravu 
kulturní památky čp. 20 v Oudoleni. Majitelka čp. 20 
by  chtěla  požádat  o   dotaci   z  Kraje   Vysočina 
na opravu části střechy, podmínkou dotace je 
finanční spoluúčast obce ve výši 10% z celkových 
nákladů. Majitelka předloží finanční rozpočet akce. 

- schvaluje umístění provozovny pro zřízení 
živnostenského listu a koncesní listiny pro SDH 
Oudoleň v budově kulturního domu. 

- schvaluje přihlásit webové stránky obce do soutěže 
Zlatý erb 2013. 

 
 

SLOVO STAROSTY  

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. Na jaře 
nás čekají volby do evropského parlamentu a na podzim volby 
komunální. 
Přelom roku je obdobím bilancování, skládání účtů a přijímání 
předsevzetí, proto ještě ohlédnutí za rokem 2013. 
Jako každý rok čerpáme krajské dotace z programu Obnova venkova 
Vysočiny, tak i v roce 2013 jsme požádali o dotaci a použili ji na opravu 
komunikace  v  horní  části  obce  za  čp.  83,  čp.  7  a  čp. 5 a obnovení 
a doplnění dopravního značení za cenu 293 863,- Kč, dotace činila 
107 000,- Kč. Dále jsme využili dotaci ze SZIF na pořízení vlastního 
mulčovače značky BERTI za cenu 162 479,- Kč bez DPH, obec získala 
dotaci ve výši 64 991,- Kč.  
Další dotační investicí byla dotace do  naší Obecní knihovny na pořízení 
2 ks nových počítačů, připojení veřejného internetu a zřízení veřejného 
internetu v prostorách před kulturním domem. Dotaci ve výši 20 100,- Kč 
jsme čerpali z programu Kraje Vysočina Informační a komunikační 
technologie 2013, celkové náklady akce činily 33 500,- Kč. 
Další investicí, už bez dotací, byl nákup pozemků nad koupalištěm, kde 
plánujeme nové parcely pro výstavbu rodinných domů (v současné době 
řešíme zařazení těchto pozemků v územním plánu obce do pozemků 
určených k zástavbě). A když už jsme u koupaliště, tak se nám po letech 
konečně podařilo odkoupit právě koupaliště s přilehlými pozemky.  
Těsně před zimou bylo také dokončeno oplocení na horním hřišti.  
Nakonec jsem nechal zmínku o dotaci na zateplení KD a ZŠ, MŠ a obecního úřadu, kde jsme akceptaci na obě 
akce obdrželi, ale poněkud  se  nám  to  protahuje.  Požádali  jsme  fond  o  prodloužení  a  bylo  nám   vyhověno. 
V současné době  proběhlo  výběrové  řízení,  ve  kterém  jsou  menší  chyby,  firmy  budou  požádány o doplnění 
a doufejme, že vše bude tak, jak má být. Během roku Vás budeme o jejím průběhu a o dalších připravovaných 
akcích průběžně informovat. 
Dovolte mi závěrem poděkovat všem členům zastupitelstva, členům výborů a komisí, všem spolkům a také 
zaměstnancům za práci v roce 2013. Děkuji prostě všem, kteří přispěli k obohacení veřejného života, dále přeji 
voličům na jaře šťastnou ruku při výběru poslanců, aby vývoj v Evropě i v republice byl ku prospěchu všech 
občanů, na podzim to samé v komunálních volbách ku prospěchu občanů naší obce.   Ivo Béna, starosta 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 28. 1. 2014 
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Změna výpůjční doby v knihovně od 1. 2. 2014: 

středa 18:00 – 20:00 

sobota 18:00 – 19:00 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013 V KNIHOVNĚ 
V první  řadě chci všem čtenářům poděkovat za přízeň 
a za podporu. Do nového roku 2014 přeji všem věrným 
návštěvníkům i ostatním  pevné zdraví, všechno dobré 
a hodně osobních i pracovních úspěchů.  
Možná jste zaregistrovali, že naše knihovna získala v minulém roce titul "Knihovna Vyso činy" pro region 
Havlíčkův Brod a 1. místo v sout ěži o nejlepší webové stránky v Kraji Vyso čina . Z ocenění mám velkou 
radost a chtěla bych poděkovat celému obecnímu úřadu – panu starostovi, paní Zelenkové i všem zastupitelům, 

protože bez jejich podpory by to opravdu nešlo. 
V minulém roce došlo ke změně financování internetu v knihovně. V březnu 2013 
byl definitivně ukončen Projekt internetizace knihoven (PIK), který do té doby plně 
financovalo Ministerstvo kultury. Připojení k internetu v knihovně ale požaduje 
knihovní zákon, jinak je knihovna vyřazena z evidence knihoven, tj. fakticky 
zrušena. Na  základě  tohoto rozhodnutí musela tedy převzít financování internetu 
v knihovně naše obec. Na jaře se ještě podařilo získat pro knihovnu 2 nové 

počítače z grantového programu Kraje Vysočina a novou 
tiskárnu jako sponzorský dar. Současně s novým technickým 
vybavením byl pořízený nový stůl a pohodlné židle. 
V roce 2013 jsme se trochu rozrostli, momentálně máme 38 
registrovaných čtenářů, z toho 7 dětí do 15 let. Celkem jsme 
půjčili 1015 knih a 43 časopisů. Do knihovny nám v roce 2013 
přibylo 78 nových titulů - 5 naučných, 29 dětských a 44 knih 
pro dospělé.  K tomuto datu máme tedy v knihovně celkem 
2439 vlastních knih a  dalších  700  knih půjčených z Havl.  
Brodu. Z časopisů je  stále k dispozici "Lidé a Země", "Moje 
země", "Praktická žena", "Svět ženy", "Moje zdraví", 
"Chotěbořské Echo" a "Čtyřlístek". Opravdu je z čeho vybírat. 
V knihovně jsme napočítali za celý minulý rok celkem 684 
návštěv - započítávají se samozřejmě čtenáři, ale i všichni ostatní, kteří využívají internet nebo si přijdou zahrát   
kulečník. Největší  skok  jsme  ale  zaznamenali  v  návštěvnosti  webových   stránek,  a    to   z   loňských   1970 
na současných 10 140 návštěv. 
Pokud byste měli nějaký nápad, připomínku nebo  tip  na dobrou knihu či časopis, pište do vzkazů na webu nebo 
na adresu knihovnaoudolen@seznam.cz.  
:-):-)A ur čitě přijďte, protože tolik knih jako knihovna doma mít prost ě nemůžete!;-);-)                 O. Hussliková 
 

PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNÝ INTERNET V BLÍZKOSTI OBECNÍHO ÚŘADU 

Obec Oudoleň, za podpory Kraje Vysočina, ve spolupráci s firmou Coprosys – 
LEONET s. r. o. zřídila veřejný internet, který je volně dostupný v blízkosti budovy 
obecního úřadu, pokrývá veřejné prostranství (prostory před kulturním domem, 

prodejnou a v okolí autobusových zastávek střed a váha) v jeho okolí. Využít připojení k veřejné síti můžete 
jakýmkoliv WLAN kompatibilním zařízením (zařízením vybaveným WIFI), notebookem, PDA nebo mobilním 
telefonem.  Připojení nevyžaduje identifikaci ani registraci.   
Jak se připojit:     1.      Stůjte v prostoru pokrytém signálem. 

2. Aktivujte WIFI kartu ve vašem zařízení. 
3. Spusťte automatické vyhledání sítě. 
4. Vyberte síť, která má jméno (SSID) FREEWIFI-LEONET. 
5. Připojte se. 

 
 

MOŽNOST DOVOZU OBĚDA 
Firma Losenka s. r. o. nabízí občanům obce možnost dovozu jídel. Cena oběda je 55,- Kč/oběd, 
výběr je z více jídel, jídlonosiče by zajistila firma. Pokud bude odběr jídel nad 30 ks, tak bude 
doprava zdarma. Vzorové jídelníčky jsou umístěny ve vývěsce a na webových stránkách. Zájemci 
se mohou přihlásit osobně, telefonicky nebo e-mailem do 21. 2. 2014  na obecním úřadě. Bude 
zjišťován také zájem v okolních obcích. 
 
 

SOUTĚŽ „ZLATÝ ERB 2013“ O NEJLEPŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY 
Obec přihlásila webové stránky obce www.oudolen.cz do soutěže Zlatý erb 2013.  
Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky – Zlatý erb, 
letos již 16. ročník, byl zahájen 3. 1. 2013. Ve Zlatém erbu soutěží města a obce se svými 
oficiálními webovými stránkami a elektronickými službami. Kraj Vysočina vyhlašuje zvláštní 
kategorie určené zřizovaným organizacím kraje a sborům dobrovolných hasičů. 
Zvláštní cenou, která se uděluje na základě počtu zaslaných hlasů uživatelů webových stránek 

vztažených na jednoho obyvatele obce, je cena ve řejnosti . Hlasující musí disponovat platnou e-mailovou 
schránkou, na níž je poslána ověřovací zpráva. Potvrzení příjmu této zprávy je podmínkou platnosti hlasu.  
Hlasovat pro web obce m ůžete na http://zlatyerb.obce.cz/.  
Hlasovat m ůžete do pond ělí 25. února 2014 do 16:00 hodin. 
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ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
  V měsíci únoru oslaví  výročí narození: 

        Kafková Blažena,  
       Oudoleň 102  

 

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

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 
Opět po roce putovaly v sobotu 4. ledna naší obcí a obcí 
Slavětín dvě skupinky Tří králů a přinášely lidem radostnou 
zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené 
v betlémských jeslích. U každého domu zazpívaly, předaly 
symbolický dáreček a poprosily o finanční příspěvek na pomoc 
lidem  v  nouzi.  Výtěžek  sbírky byl v letošním roce o 507,- Kč 
vyšší než v roce 2013 a činil celkem 16 717,- Kč. V Oudoleni  
bylo  vybráno  12 147,- Kč  a  ve  Slavětíně   4 570,- Kč. 
Finanční   prostředky   vybrané do kasiček budou využity na provoz Šipky – sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi, zejména na zakoupení auta. 
Velké poděkování patří koledníkům Aničce Blažkové, Lucince Strašilové, Matyášku Slámovi, Martinu Antlovi, 
Michalu Blažkovi, Patriku Strašilovi a   jejich  do provodu, paní Pavlín ě Blažkové a sle čně Vlast ě Bencové , 
za zdárný průběh sbírky.  
Vám všem, kteří jste do pokladniček přispěli, děkujeme za vaši štědrost a dobrosrdečnost. Mgr. Blanka Zvolánková 
 

HRA ČTVRTÝ Z MUDRCŮ 
Každým  rokem  pořádá Farní svaz Velká Losenice, Kolpingova rodina 
a Klub   křesťanských  demokratů    na  zakončení  vánočního   období 
a Tříkrálové sbírky hru Čtvrtý z mudrců a Klanění mudrců v živém 
Betlémě. V neděli 5. ledna 2014 měli obyvatelé naší obce možnost 
shlédnout představení 40 herců v kulturním domě, který se zcela 
zaplnil     návštěvníky   ze    všech    obcí    farnosti    Velká   Losenice 
a Havlíčkova Borová.   
Hra nás seznámila s cestou Čtyř králů, kteří se šli poklonit právě 
narozenému Spasiteli, a zejména s cestou mudrce čtvrtého – 
Artabana, jehož  cesta   se    hned    z   počátku    od    Kašparovy,   
Melicharovy a Baltazarovy oddělila a čekalo ho na ní mnoho příkoří. 

Zobrazení se zde dostalo myšlence, že cesta k Bohu může být různá – přímá jako cesta pastýřů, s příkořími jako 
cesta Tří králů, či dlouhá, komplikovaná a vykoupená spoustou bolesti a utrpení jako tomu bylo v případě Artabana. 
Než měli přítomní možnost poklonit se v živém Betlémě Ježíškovi, sdělil pan farář výsledky Tříkrálové sbírky 2014 
ve farnosti Velká Losenice a ve farnosti Havlíčkova Borová, které byly zase mírně vyšší než v roce předchozím.  
Velké poděkování patří panu Pavlu Stránskému  za  pomoc  při  organizaci  celé akce, dále oudoleňským hasičům 
a všem dalším, kteří se na přípravě a průběhu hry podíleli. Také moc děkujeme za všechny výborné vánočky, 
koláčky, řezy a cukroví, na kterých si všichni návštěvníci moc pochutnali. Jen se po nich zaprášilo!!!  

Mgr. Blanka Zvolánková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE (vyhodnocení soutěže) 
Místní akční skupina Havlíčkův kraj pořádala ve spolupráci s obcí Chlumětín 
na Žďársku v době vánočních svátků 2013 již pátý ročník společné akce 
„Bez stromečku nejsou Vánoce“, která byla spojena se soutěží o nejhezčí 
vánoční stromek. Do soutěže bylo zařazeno 24 stromečků z obcí, které jsou 
sdruženy v MAS Havlíčkův kraj. Celkem bylo odevzdáno 298 hlasovacích 
lístků. Na obec, která má okolo 190 obyvatel, je to úctyhodné číslo. Je nám 
jasné, že někteří návštěvníci nemuseli hlasovat, ale přesto se domníváme, 
že si výstavu prohlédlo přes tři stovky zájemců.  
Ve   společenském   sále   obecního   úřadu   to  vonělo  jako  o Vánocích. 
Při zahájení nechyběl ani pravý vánoční punč, cukroví a příjemná živá hudba 
umocňovala sváteční atmosféru. Přehlídka vánočního zdobení byla opravdu 
různorodá. Nápaditý byl stromeček s ozdobami vytvořenými z fotografií 61 
obcí sdružených v místní akční skupině. Nechyběly ani poslední trendy vánočních dekorací, ekologický stromeček, 
perníčky, korálky, krajky, přírodní materiály, papírové ozdoby, háčkované zvonečky. S jasnou p řevahou a ziskem 
117 hlasů, zvítězil strome ček ze ZŠ Kameni čky.  Tradiční  voskové  svíčky,  ojíněné  větve  a  vánoční  hvězda 
na špici přece jenom patří k českým Vánocům. Obec Kameničky si tak „vysoutěžila“ právo pořádání výstavy v roce 
2014. Blahopřejeme! 

Zprávy z pastorační a ekonomické rady 
Hra Čtvrtý z mudrců 

Byl probírán průběh i zakončení tříkrálové sbírky při hře Čtvrtý z mudrců v neděli 5. 1. 2014 
v kulturním domě v Oudoleni. Pastorační a ekonomická rada  vyjadřuje  poděkování všem, kteří se 
o zorganizování zasloužili – Kolpingově rodině, Klubu křesťanských demokratů farnosti, starostovi 
Oudoleně a všem organizátorům z Oudoleně – především panu Pavlu Stránskému, režii, hercům, 
hojnému počtu diváků, za zajištění kulis, za ozvučení, za zajištění občerstvení a vůbec všem, kteří 
přiložili ruku k dílu.  Pán Bůh zaplať! 

 Stromeček ozdobený žáky základní školy. 
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                ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

                   Zápis do Mateřské školy v Oudoleni  
          se bude konat  

           7. 4. 2014 od 12:00 do 15:30 hodin.  
        Přihlášky k zápisu jsou k vyzvednutí  

  v mateřské škole,  
denně v době od 6:30 do 15:30 hodin.  

Další umístění podle získaných hlasů: 
 2. místo  – paní Veselá z Chlumětína 
 3. místo  – paní Mládková ze Svratoucha 
 4. místo  – paní Myšková z Chlumětína 
 5. místo  – Obec Vatín – korálkový stromeček 
 6. místo  – paní Štylová z Vatína 
 7. místo  – MŠ Přibyslav 
 8. místo  – Město Ždírec n/D. (háčkované zvonky) 
 9. místo  – Město Ždírec n/D. (keramické ozdoby) 
10. místo – MŠ Vatín, DPS Svratouch, Obec Jámy 
         

11. místo – Obec Modlíkov, Obec Slavětín 
12. místo – Obec Sobíňov 
13. místo – Obec Slavětín, Obec Vepřová, paní 
                   Pavlíková ze Svratoucha 
14. místo – ZŠ Havlíčkova Borová, Městys Sněžné, 
                   Městys Krucemburk 
15. místo – Obec Stříbrné Hory, MŠ Stříbrné Hory,  
                   ZŠ Oudole ň. 
                
                

Protože podle „Pravidel soutěže“ nemá  být   do   hodnocení  zahrnut  stromeček  z  pořádající   obce, posunulo se 
i výsledné pořadí na prvních místech: 1. místo  Kameničky, 2.  místo  Svratouch a 3. místo Vatín.  Zvláštní  cenu 
„za originální nápad“ se rozhodla porota udělit stromečku z Krucemburku – ozdoby byly vytvořeny z fotografií všech 
členských obcí MAS Havlíčkův kraj. Oficiální předání cen proběhne na Valné hromadě MAS, v březnu 2014.  

 

Všem vystavujícím srdečně děkujeme za projevený zájem se soutěže zúčastnit a podílet se tak na jejím zdárném 
průběhu. Díky také návštěvníkům výstavy, kteří se 
přišli podívat a tuto akci podpořit. 
Jaroslava Hájková, manažerka MAS Havlíčkův kraj 
 

Evropský zem ědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do ve nkovských oblastí. 
 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
V naší obci dosud chybí 
dětské hřiště, zastupitelstvo 
proto    schválilo     požádat 
o dotaci na vybavení 
dětských hřišť. Pokud se 
obci podaří dotaci získat, 
budou moci děti navštěvovat 
hřiště u  horního  velkého   
hřiště, u  kulturního    domu 
a   u obecní montované haly 
v dolní části obce. 
Děti  ze  základní školy se 

na nová hřiště těší a zapojily se do tohoto projektu.  Vysněné  hřiště namalovaly a také ukázaly, jak jsou šikovné. 
Ze špejlí, papíru a dalších materiálů vytvořily velmi pěkné prvky na hřiště. Velmi se jim povedly a musíme obdivovat 
jejich nápaditost a šikovnost. Výrobky i výkresy jsou vystaveny na chodbě obecního úřadu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
V lednu jsme s dětmi mateřské školy opět navštívili 
Kino Krucemburk a shlédli další pásmo pohádek. Dne 
14. 1. proběhl v mateřské škole preventivní program 
proti šikaně. Společně se žáky základní školy jsme 
dále navštívili vystoupení učitelů Základní umělecké 
školy ze Žďáru nad Sázavou. Ukázka různých druhů 
hudebních nástrojů byla velmi poutavá. Děti nejvíce 
zaujala hra na dudy.            Pavla Váňová, učitelka MŠ 

 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Beseda „Bu ďte na sebe hodní, bu ďte k sob ě ohleduplní“   
Buďte na sebe hodní, buďte k sobě ohleduplní - tak se jmenoval 
preventivní program, jehož se zúčastnili naši školáci 14. 1. 2014. 
Řešení zdánlivě neřešitelné dopravní situace je přivedlo k  poznání, 
že ústupek ve prospěch druhého je vlastně výhra. Vysvětlili si, že 
řešit konflikty násilím je to nejhorší, co mohou udělat, a když se tak 
stane, následky bývají zlé. Na modelových situacích si ukázali, že 
nevhodným  slovem  mohou  velmi  ublížit  a  nelze  to  vzít  zpátky. 
A došlo i na vulgární slova - proč je používat, když např. místo ........ 
(každý si může dosadit libovolný výraz) mohou říkat třeba cihla. 
Program se dětem líbil, vedl je k zamyšlení, po jeho skončení vše 
ještě dlouho rozebíraly.                                           Dagmar Losenická 
 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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Jak se k sob ě chovat?  
Neubližovat si, neposmívat se, neurážet nikoho,  

vážit slova, rozmyslet si,  
co a jak komu řekneme, mluvit slušn ě, pomáhat si. 

Chcete být lepší? Bu ďte!!!!!!!!!! 
KDYŽ JSME HODNÍ NA  OSTATNÍ, JE NÁM DOB ŘE. 

 

 
√ Strašně se mi všechno líbilo a já si 

uvědomil, že neříkat sprostý slova je 
docela sranda. Jan K.,3. r. 

√ Strašně jsem se poučil. Pepa S., 3. r. 
 

 

Vzdělávací program „Šel tudy, m ěl dudy.“ 
V pondělí 20. 1. se rozezněly v zasedací síni našeho obecního 
úřadu hudební nástroje, které jsme tu ještě neměli. Flétny, 
klarinety, saxofony  a  další,  samozřejmě  nechyběly   ani   dudy, 
a to proto,  že  k nám zavítali pan učitel Drahotský a paní učitelka 
Smékalová ze ZUŠ ze Žďáru nad Sázavou se vzdělávacím 
programem Šel tudy, měl dudy. Děti z mateřské školy i školáci 
mohli na účinkujících doslova  oči  nechat  -  krásné  nástroje,  
vtipné průvodní slovo a ukázky hry na nástroje  -  něco vážné    

hudby, písničky z večerníčků, z pohádek nebo lidové, děti si zazpívaly, tleskaly do rytmu, doprovázely hudbu 
pohybem,… A  když  pan  učitel  postupně  rozebíral klarinet a ukazoval, na co všechno se dá ještě hrát, žasly. 
Závěr samozřejmě patřil písničkám doprovázeným dudami. 
Vystoupení bylo velice hezké, děti i učitelé byli nadšeni.                                                            
                                                                               Dagmar Losenická  
 

� Bylo tam 18 nástrojů. Líbila se mi kytara. Byl tam klarinet, 
saxofon, dudy, violoncello, buben, flétna. Zpívali jsme 
písničky.  Roman B., 3. r. 

� Přijeli k nám pán a paní ze Žďáru nad Sázavou ze základní 
umělecké školy. Dovezli kolem 18 nástrojů a to: kytaru, 
klarinet, 7 fléten, dudy, buben, činely, čelo, keyboard, 
saxofon, heligonku, harmoniku. Moc se mi to líbilo. Nejvíc 
se mi líbily dudy. Anička B., 4. r.  

 
 
 
 

BM FITNESS V SEZÓNĚ 2013  
Sportovní   klub  se  specializuje  na  závodění  v  kategorii fitness  step   

a   každoročně   se    zúčastňuje  soutěží I. výkonnostní třídy pod organizací FISAF.cz. 
Trenérky: Božena Čapková,  Michaela  Pešoutová. 

 
VČELIČKY (Kategorie 8 - 10 let) 

Za tento tým soutěží: Nela Frühbauerová , Petra Satrapová, Barbora Pešková, Veronika Štrausová, Veronika 
Jíchová, Jitka Rakušanová, Kamila Červená, Veronika Němcová, Marie Kubátová. 
V březnu na závodech v Praze vyhrály 1. místo, v květnu na závodech v Brně vyhrály 2. místo, v říjnu na závodech 
na MČR v Kladn ě vyhrály 1. místo  a v listopadu na závodech v Havl. Brodě vyhrály 2. místo. 

KADETKY  (Kategorie 11 - 13 let) 
Za tento tým soutěží: Anna Stehnová, Eliška Ondrá čková , Kristýna Beránková, Dorota Koubková, Lucie 
Borovská, Valentýna Svobodová, Andrea Jírová, Kateřina Pešková. 
V březnu na závodech v  Praze vyhrály 1. místo,  v dubnu  na  závodech  v Lounech  vyhrály  1. místo,  v  květnu 
na závodech v Brně vyhrály 1. místo a na mistrovství Evropy v Belgii vyhrály 1.  místo , v  říjnu  na   závodech 
na MČR v Kladn ě vyhrály 1. místo  a na mistrovství sv ěta v Srbsku vyhrály 2. místo  a v listopadu na závodech 
v Havl. Brodě vyhrály 1. místo.  
 

Dalšího  ocenění se týmu kadetů dostalo ve středu 27. března 2013, kdy  získal  Cenu  Města  Havlí čkův  Brod 
za rok 2012 v kategorii nejlepší sportovní kolektiv  města .  
Kadetky se také účastnily Zlatého o říšku . Zlatý o říšek  je soutěž určená všem, kterým už bylo 6, není jim víc než 
15 let a vynikají v jakémkoli oboru lidské činnosti. Jedinečnost téhle soutěže je také v tom, že nemá žádné 
kategorie. Takže tu mají příležitost všechny holky, kluci, páry i party (skupiny, kolektivy), které v daném roce vytvoří 
nebo učiní něco výjimečného. Z přihlášených holek, kluků a kolektivů vybrala komise složená z odborníků 30 
finalist ů z celé České republiky, mezi nimiž byly i kadetky z BM Fitn ess . Za těmito kandidáty a jejich rodinami 
přijeli osobně zástupci Zlatého o říšku a nejenže tu pořídili fotografie, ale natočili s nimi  i videovizitku. Finalisté se 
o cenu utkali při natáčení televizního a rozhlasového  pořadu. Ten byl k vidění a slyšení na Nový rok 2014 v České 
televizi a v Českém rozhlase. I když se naše holky už mezi 10 nejlepších nedostaly, celé natáčení a účast 
v televizním pořadu bylo zážitkem jak pro ně, tak i pro zúčastněný doprovod. 
Havlíčkobrodský sportovní klub BM Fitness nastupuje do nové závodní sezony 2014 tedy se třemi stepovými týmy. 
Většina děvčat z juniorského týmu se rozhodla svou závodní kariéru  ukončit a  tak  nastoupí  pouze  tým Včeliček 
a Kadetek, ale připojí se nový tým děvčátek tzv. „Berušek“, které budou závodit v kategorii 8 - 10 let. Ve sportovním 
aerobiku se také postaví nový tým a BM Fitness tak budou reprezentovat dva trojčlenné týmy, a to jak kadetský 
tým, tak i juniorský tým.  

SPORTOVNÍ OKÉNKO 
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STOLNÍ TENIS 
Výsledky jednotlivých zápasů k 31. 1. 2014 

TJ Sokol Mírovka TJ Sokol Oudoleň Prohra 10:8 
TJ Sokol Oudoleň Hasiči Jitkov B Prohra 7:11 
Hasiči Jitkov C TJ Sokol Oudoleň Výhra 7:11 

TJ Sokol Maleč TJ Sokol Oudoleň Výhra 5:13 
TJ Sokol Oudoleň TJ CHS Chotěboř G Výhra 13:5 

 
Pořadí v tabulce k  31. 1. 2014 

Pořadí Název oddílu Počet bodů 
1. Hasiči Jitkov B  45 

2. TJ Sokol Oudole ň 39 
3. TJ SB Světlá E 36 
4. TJ Sokol Mírovka 35 
5. Hasiči Jitkov C 32 
6. TJ Jiskra Havl. Brod F 32 
7. TJ CHS Chotěboř G 27 
8. TJ Sokol Maleč 23 
9. TJ Sokol Přibyslav B 19 
10. TJ SB Světlá F 18 
11. Hasiči Jitkov D 14 

 

Pro všechny d ěti ve v ěku 3 - 15 let je po celý rok otev řen nábor do aerobikové p řípravky. 
Děti 3 - 5 let cvičí každou středu od 16:00 - 17:00 hodin, 
děti 6 - 7 let cvičí každý čtvrtek od 16:00 - 17:00 hodin 

a děti 8 a více let (podle domluvy i mladší děti) cvičí každou středu od 15:00 - 16:00 hodin. 
PRVNÍ DVĚ HODINY CVIČENÍ JSOU ZDARMA, TAK NEVÁHEJTE A P ŘIJDTE S DĚTMI VYZKOUŠET. 

Sídlo klubu je v areálu KOTLINA v Havlíčkově Brodě, 
více info na webových stránkách klubu www.bmfitnesshb.cz nebo na tel.čísle 721 084 312. 

Sezóna 2013  je  za námi.  Všechny  síly  teď  trenéři i závodníci soustředí  na  tvorbu  nových  závodních  sestav, 
s kterými nastoupí na závodní plochu v roce 2014.          Mgr. Vladimíra Stehnová 

 
Horní řada: 
Juniorské  

I. vícemistryně ČR + 
bramborové mistryně 

MS a ME 2013 
 

Prostřední řada: 
Kadetské Mistryně ČR, 

ME a I. vícemistryně 
světa 2013 

(druhá zleva  
Eliška Ondráčková,  
druhá zprava Anička 

Stehnová) 
 

Spodní řada: 
 Dětské Mistryně ČR 

2013 
(první zleva 

Nela Frühbauerová). 
 

OUDOLEŇSKÝ DESETIBOJ - 5. disciplína – Běh mezi kužely 
V sobotu 1. února jsme se sešli v KD na další disciplínu desetiboje. Byla to 5. disciplína, a sice běh 
mezi kužely, v podmínkách KD upraveno na běh mezi židlemi. Tato disciplína se na první pohled jevila 

jako velmi snadná, ale zadání bylo co nejrychleji proběhnout "kličkovat" mezi židlemi a nedotknout se 
jich - za dotyk penalizace 2 sec. Všichni, kteří se účastnili, "tančili" mezi židlemi ze všech sil. Běhalo se 

na dvě tratě (dvojice), dvě kola a počítal se lepší čas lepšího z nich. Doufám,  že  všichni  zúčastnění  se   pobavili 
a malilinko  si zasportovali. Příští disciplína bude v sobotu 22. února dle počasí bude včas upřesněna. Nejpozději   
1 týden před termínem vyvěšena na  www.oudolen.cz a na nástěnce.                                                                       
                                                                                                      Evka Rosická  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky B ěhu mezi kužely 
Příjmení Jméno Body 

Nejmenší do 5 let 

Záhumenská  Michaela  1 
Rosická  Eva  2 

DĚTI   6 - 11 let 

Blažková Anna 1 
Benc Tomáš 2 
Kubát Jan 3 
Sláma Matyáš 4 

DĚTI 12 - 15 let 

Antl  Martin  1 
Husslik  Tomáš 1 
Antlová Kateřina 2 
Bencová  Ivana  3 
Kubátová Kateřina 4 

MUŽI 

Sláma Michal 1 
Polívka Jaroslav 1 

ŽENY 

Hussliková Olga 1 
Kárníková Božena 2 
Rosická Eva 2 
Ostatní závodníci se této disciplíny 

nezúčastnili. 
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 MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
V sobotu 1. b řezna 2014  
   bude naší obcí již 
  tradi čně procházet  
 masopustní pr ůvod  
         s kapelou. 
 

SPORTOVNÍ OKÉNKO – HOKEJISTA JAN FRÜHBAUER 
Dnes vám představíme mladého hokejistu Jana Frühbauera  z Peršíkova, 
žáka 2. ročníku místní základní školy. 
 

Za jaký hokejový tým hraješ? HC Chotěboř.  
 

Jsi útočník nebo obránce? Útočník, ale zkoušel jsem hrát i v obraně a v bráně. 
 

Co tě na hokeji baví?  Zápasy. 
 

Jak často trénujete?  3x týdně a většinou 1x týdně hrajeme zápas. 
 

Kdo tě vozí na tréninky? Nejčastěji asi maminka, ale vozí mě i tatínek a děda. 
 

Na co se nejvíc těšíš?  Až budeme hrát na celé ledové ploše, zatím totiž  
                                                   hrajeme jen na třetině. 
 

Čeho bys rád dosáhl?  Abychom vyhráli všechny turnaje a abych dával  
                                                   hodně gólů a měl hodně asistencí. 
 

Máš i jiné záliby?  Baví mě rybaření, florbal, traktory a aerobik. 
 

                                                                        Děkujeme a p řejeme hodn ě úsp ěchů! 
 

 
 
 

Ačkoliv to na první pohled tak nevypadá, historie se opakuje i ve věcech zdánlivě nepravděpodobných. Ve druhé 
polovině 19. století, kdy docházelo k bouřlivému rozvoji železniční dopravy, se české země staly pod taktovkou rakousko-
uherské vlády územím s jednou z nejhustších sítí kolejí v Evropě. Už tehdy se ovšem ozývaly  hlasy  bojovných   občanů 
i některých radnic: Nechceme v naší krajině ohavného železného oře soptícího oheň! Tam, kde se ubránili, později 
litovali, protože se jejich města a obce ocitly mimo rozvoj moderního světa.  
Ve druhé polovině minulého století zase rozhodoval o všem stát a téměř nikoho se neptal. A nikdo si nedovolil 
protestovat proti tomu, co a jak se buduje. Od začátku devadesátých let jsme pro změnu stále více dýchali ropné výpary 
z mohutných kamionů řítících se přes naše území. A častěji se vynořovaly z úst různých aktivistů zase jiné protesty – 
proč se nevyužívá více k přírodě šetrnější železniční doprava? V současné době se snažíme s velkým zpožděním 
alespoň přiblížit kvalitě a rychlosti železniční dopravy ve vyspělých zemích, ve kterých fungují už léta vysokorychlostní 
tratě. Přesto, že kraj není investorem této transevropské stavební akce, snaží se alespoň o to, aby byli občané 
dostatečně informováni. Výsledkem je pouze to, že opět musí čelit „statečným“ hlasům, které se jako ohraná deska 
ozývají z mnohých stran. Často mívám pocit, že chtějí být prostě jenom slyšet a je jim jedno, jak prázdně vyznívají. 
Kdyby ti, kdo vykřikují své pravdy, uměli i naslouchat, věděli by, že kraj dosáhl oproti původním návrhům významných 
vylepšení. Kdybychom nezasáhli, dočkali bychom se pouze záboru území v koridoru širokém 600 m od osy tratě se 
stejnou stavební uzávěrou, aniž by rychlíky na vysokorychlostní trati na Vysočině zastavily a nabídly nám své služby.  
Ostatně je to pro horlivé diskutéry a odmítače všeho vždy obdobné. ZEVO (Zařízení na Energetické Využití Odpadu)? 
Odmítáme. Elektrárny atomové? Odmítáme. Elektrárny spalující nekvalitní uhlí? Odmítáme. Dálnice, vysokorychlostní 
tratě? Odmítáme. Pohodlí života s kvalitní dopravou, se vším pohodlím moderní civilizace? Chceme! Jen čekám, kdy 
někdo z kritiků všeho navrhne geniální řešení, jak zajistit budoucnost, rozvoj, životní úroveň a přitom nic nebudovat, nic 
neměnit.  
Získávat a nic přitom neobětovat – to je nelogický požadavek mnohých dnešních vyvolávačů. Odvážných, protože nic 
neriskují. Je dobře, že se každý může vyjádřit. Ale 
zároveň je dobře vědět, že neexistují jednoduchá 
řešení složitých problémů. Že jistý pokrok se nedá 
zastavit, i když přináší i některé nepříjemnosti. A že je 
přitom nutné myslet i na šetrnost k přírodě, všichni 
víme. Otázkou je jen způsob a míra oné citlivosti 
v poměru k tomu, v jaké podobě moderního světa 
chceme žít.     Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
 
 

Katastrální úřad nabízí způsob získávání informací o nemovitostech evidovaných v katastru 
nemovitostí pomocí aplikace http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ . Aplikace je voln ě přístupná 
všem uživatel ům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezp latná. Umožňuje  

získávat některé vybrané údaje (vlastník, výměra, druh pozemku, zobrazení v katastrální mapě, sousední 
pozemky) týkající se parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostorů), evidovaných v katastru 
nemovitostí a dále informace o průběhu řízení (vkladu kupní, darovací smlouvy apod.) založených na  katastrálním  
pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv.   

Výpis z katastru nemovitostí  a některé další výstupy aplikace „Nahlížení do KN“  neumož ňuje.  Aplikace je 
určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými 
prostředky není dovoleno. 
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