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Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje program zasedání. 
- schvaluje finanční  spoluúčast  obce  ve  výši   10% 

z celkových  nákladů  na opravu kulturní památky 
čp. 20 v Oudoleni v souladu s čl. 3 Zásad 
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací 

na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina. 
- prohlašuje, že  kaplička  na  pozemku  p.  č.   st. 133 

v k. ú.  Oudoleň  je  památka   kulturního   významu 
a není zapsána v rejstříku kulturních památek. 

 
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje program zasedání. 
- schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2013. 
- schvaluje požádat o dotaci z programu Sportoviště 

2014 na vybudování tenisové zdi na horním hřišti. 
- schvaluje požádat o dotaci z programu Naše školka 

2014    na     rekonstrukci     sociálního     zařízení 
pro personál v mateřské škole a na nákup gastro 
nádob do školní kuchyně. 

- schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské 
školy Oudoleň za rok 2013. 

- schvaluje  požádat  o dotaci z programu Informační 
a komunikační   technologie,   titul   B:  Bezpečnost 
a archivace dat. 

- schvaluje umístění provozovny TJ Sokol Oudoleň 
pro zřízení koncesované živnosti na adresu 
kulturního domu. 

- bere na vědomí, že na webové stránce 
www.profilyzadavatelů.cz byla umístěna kompletní 
dokumentace na veřejnou zakázku: „Výměna zdroje 
tepla v objektu čp. 123 – ZŠ a čp. 131 – KD“. 
Otevírání   obálek  a  hodnocení  nabídek  proběhne  

dne 12. 3. 2014. 
- schvaluje zřízení informování občanů zdarma přes 

SMSsender. 
- bere na vědomí, že dne 11. 2. 2014 provedla Česká 

inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát 
Havlíčkův   Brod,  kontrolu  výkonu  státní   správy 
na úseku ochrany přírody. Kontrolována byla 
Rozhodnutí   ve   věci   povolení   kácení     dřevin 
za období 2012 – 2013. Závěr kontrolního zjištění: 
Výkon   státní   správy na úseku ochrany přírody je 
ze strany obecního úřadu vykonáván dostatečně, 
byla pouze uložena následující opatření: postupovat 
při vydávání rozhodnutí plně v souladu 
s ustanovením zákona a vypracovat přehled 
pozemků vhodných k náhradní výsadbě a přehled 
veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin.  

- bere na vědomí VI. ročník úklidu prostranství silnic 
kraje s názvem ČISTÁ VYSOČINA ve dnech 4. – 14. 
dubna 2014. 

- schvaluje  žádost  o  povolení   stavebních     úprav 
u čp. 117 v Oudoleni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 11. 2. 2014 

Masopustní průvod 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20. 2. 2014 

POPLATEK ZA POPELNICI, PSA  A OUDOLEŇSKÉ LISTY 
 

Ve dnech 17. - 21. b řezna 2014 se bude na obecním úřadě vybírat: 
 

- poplatek za popelnici:    360,- Kč občan, který má v obci trvalý pobyt 
      600,- Kč chalupář za rekreační objekt 
 

- poplatek za psa:          70,- Kč za jednoho psa 
      120,- Kč za každého dalšího psa 
  

- poplatek za Oudole ňské listy 2014:   22,- K č za Oudoleňské listy 01 – 12/2014 
                                                            

Občané také mají možnost zaplatit poplatky přímo na účet obce číslo:   
215945167/0300 nebo 102703292/0300 (variabilní symbol: číslo popisné nebo evidenční). 

 

Upozorňujeme občany, že na základě Obecně závazné vyhlášky obce Oudoleň č. 1/2013 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o místním poplatku ze psů jsou tyto poplatky splatné 
nejpozději do 31. b řezna p říslušného kalendá řního roku .  
Poplatky, které nebudou zaplaceny v čas, může obec zvýšit až na trojnásobek!!!  
Při zaplacení poplatku za psa majitel obdrží zdarma sáčky na psí exkrementy. Při platbě přes účet je možné si 
je vyzvednout na obecním úřadě.  
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 20. b řezna 2014 od 18:00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu. 
 

KOMINÍK 
Stejně jako v loňském roce bude i letos do naší obce přizván kominík, aby provedl vyčištění  
a předepsané revize komínů, a to v termínu od  25. března do 27. b řezna 2014.  
Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit do 21. b řezna 2014 na obecním úřadě.  
 
 
 

 

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU FORMOU SMS 
Zastupitelstvo obce schválilo v rámci zkvalitnění informovanosti občanů zřídit možnost 
zasílání zpráv, které se hlásí místním rozhlasem, f ormou krátké textové zprávy 
(SMS). Krátké textové zprávy budou pro občany starší 18ti let, zdarma.  
Pokud máte o zasílání těchto textových zpráv zájem, sdělte  na  obecní ú řad  do 21. 3. 2014  osobn ě, telefonem 
nebo e-mailem telefonní číslo, na které chcete zprávy posílat. 
 

DĚTSKÝ KARNEVAL 
Rok se sešel s rokem  a  náš  kulturní  dům  v  sobotu 15. února 
opět ožil již tradičním dětským karnevalem. V doprovodu svých 
maminek, tatínků, babiček, dědečků či příbuzných a známých se 
sešlo téměř devadesát dětí v překrásných a nápaditých maskách.  
Po úvodním rozčarování a ostychu vypuklo po půl druhé super 
odpoledne, které návštěvníkům zpříjemnil DJ David Hamerský. 
Všechny masky se na začátku karnevalu představily promenádou. 
Mezi sebou jsme měli princezny, čarodějnice, kovboje, zvířátka, 
sportovce, šašky, námořníky, čertíky, piráty, vodníky – prostě 
masky různých druhů. A poté se již děti vrhly do víru tance, 
dovádění a soutěží, za jejichž splnění získávaly sladké  odměny. 
A kdo si chtěl chvilku odpočinout, mohl zajít do vestibulu kulturního domu a posilnit se párkem v rohlíku, čajem, 
výbornými zákusky nebo si zakoupit dáreček od paní Lenky Sedlákové či paní Veroniky Janáčkové, které nám 
každým rokem zpestří karneval. Po třetí hodině jsme vyhodnotili nejlepší masky. A které to byly? Jako každý rok 

úplně všechny byly nejkrásnější a nejroztomilejší!!! Za odměnu 
obdržely perníkovou medaili, vajíčko KINDER a malou pozornost 
na památku. Zábavné odpoledne pokračovalo směsí 
pohádkových písniček a dalších soutěží až do půl páté, kdy děti 
odcházely domů trochu unavené, ale se spokojeným úsměvem 
na tváři. Velké poděkování si zaslouží sponzoři dětského 
karnevalu SDH Oudole ň, TJ Sokol Oudole ň, Obec Oudole ň, 
pan Pavel Sláma, paní Veronika Janá čková  a také všichni ti, 
kteří nám s karnevalem pomáhají a připravují sladké občerstvení. 
MOC DĚKUJEME!!!! 
Ze všech přítomných se vinula příjemná atmosféra, dobrá 
nálada, pohoda a my doufáme, že se Vám karneval líbil a už teď 
se těšíme na další!!! Jsme moc rádi, že si celá řada dospěláků 
najde čas k tomu, aby udělala radost druhým, zejména dětem.                      
                                                Blanka Zvolánková, Jana Kubátová 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

 
 

bude probíhat ve dnech 17. - 21. března 2014  
v zasedací místnosti obecního úřadu.  

 

PŘÍJEM V ĚCÍ    od pondělí 10. března do středy 12. března 2014. 
S věcmi na prodej je nutné odevzdat seznam všech jednotlivě rozepsaných kusů s cenami. 

 

VÝDEJ VĚCÍ A TRŽEB   od pondělí 24. března do středy 26. března 2014. 
Neprodané věci,  které  si  nabízející  nevyzvedne, předáme Oblastní charitě Broumov 
při humanitární sbírce v dubnu. 

 

PŘIJÍMÁME:    zachovalé dětské oblečení, dětské boty. 
NEPŘIJÍMÁME:   špinavé,  poškozené  a velmi  obnošené oblečení, špinavé  

a poškozené boty, ponožky a spodní prádlo. 
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TJ Sokol Oudoleň pořádá 

BRUSLENÍ 

KDY?  V sobotu 8. 3. 2014 od 14:00 do 15:00 bude probíhat bruslení, 

              a od 15:00 do 16:00 se uskuteční zápas svobodní X ženatí 

KDE?  Na zimním stadionu v Chotěboři 

DOPRAVA: Vlastní 

         Nezapomeňte brusle, teplé oblečení a samozřejmě dobrou náladu ☺ 

OZNÁMENÍ HAVL. BOROVÉ ZEMĚDĚLSKÉ A.S. VLASTNÍKŮM POZEMKŮ 
Havlíčkova Borová zemědělská a.s. oznamuje všem vlastníkům pozemků, kteří pronajímají své 
pozemky akciové společnosti a jejich nájemné za rok 2013 bylo vyšší než 15 000,- K č u osob, 
které pobírají starobní d ůchod a vyšší než 6 000,- K č u osob výd ělečně činných , že mají 
povinnost přiznat daň z příjmu za rok 2013. 
Počínaje od úterý 4. března a potom každé úterý v měsíci březnu od 13:00 hodin do 15:30 hodin bude v provozních 
buňkách společnosti přítomna pracovnice, která pomůže s vyplněním přiznání.  
 
 

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Na začátku února jsme pozorovali ptáčky, kteří v zimě 
obklopují  naše  zahrady.  Na  zahradách  jsme hledali krmítka 
i ptačí budky. Seznámili jsme se nejen s ptáčky, kteří jsou přes 
zimu u nás, ale i s těmi, kteří tráví zimu v teplých krajích.  
Od druhého týdne byly děti seznamovány s masopustem. 
Poznávaly různé postavy masopustního průvodu i pohádkové   
postavy z dětského karnevalu, který proběhl i v mateřské  
škole. Zvyky o masopustu byly dětem přiblíženy i díky krásné 

knížce 
Chaloupka 
na vršku.  

Poslední 
týden 

v únoru 
navštívil mateřskou a základní školu truhlář s výukovým 
programem Dřevíčková dílnička. Všechny děti z mateřské školy 
si vyrobily krásná jezdící kuřátka a školáci zase jezdící 
krokodýly. 
Jako každý měsíc jsme také navštívili Kino v Krucemburku.  
S předškoláky se připravujeme na 1. třídu. S předškoláky, kteří 
nastoupí do 1. třídy v Oudoleni pracuje také paní učitelka Mgr. 
Vladimíra Stehnová. 
Po nevydařené zimě se s dětmi těšíme na jaro.  
                                                   Bc. Adéla Dufková, učitelka MŠ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Vyhodnocení soutěže Po stopách Jana Zrzavého 
Před pololetními prázdninami jsme 30. ledna 2014 navštívili Základní školu v Krucemburku a prohlédli jsme si 
vystavené obrázky z výtvarné soutěže Po stopách Jana Zrzavého. Tento ročník je již devátý v pořadí a zúčastnily 
se jej děti mladšího a staršího školního věku ze základních škol v Havlíčkově Borové, Krucemburku, Okrouhlici, 
Oudoleni, Sobíňově a  ve Vojnově  Městci. Je  to vlastně  taková základní  sestava  a  jsme  rádi  za   jejich   účast 
a podporu. Stejně  jako loni vyhodnocení soutěže  provedli  výtvarníci  ze  Základní  umělecké  školy  ve  Žďáře 
nad Sázavou, paní učitelka Zabloudilová a pan Rathsam, malíř z Jihlavy.  
S úrovní prací byli spokojení, příjemně je překvapily obrázky na téma Podzim. Dále bylo možné kreslit či malovat 
svůj autoportrét a také se pokusit o ilustrace k Jeníkovým pohádkám. Jeníkovy pohádky jsou půvabným literárním 
dílem Jana Zrzavého a dětské kresby ze soutěže mají být použity k dalšímu zamýšlenému vydání pohádek. 
Děkujeme zúčastněným školám za jejich zájem o soutěž a doufáme, že budeme moci v dalším školním roce 
pokračovat v podpoře výtvarné činnosti dětí na základních školách. 
Za  Společnost Jana Zrzavého Krucemburk zapsala a zdraví                                                                M. Michalová 
Naši žáci zaslali do sout ěže ilustrace k Jeníkovým pohádkám. V kategorii mlad ších žák ů (1. - 5. ročník) 
obsadila 2. místo Sandra Pástorová z 1. ro čníku a t řetí byl Jan Frühbauer z 2. ro čníku. Gratulujeme. 
                                                                                                                                                         Dagmar Losenická 
 
 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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Zápis žáků do 1.ročníku  
V pondělí dne 3. 2. 2014 se v ZŠ Oudoleň uskutečnil zápis dětí do 1. ročníku.  
Zápis byl tentokrát pohádkový – budoucí školáky provázely postavy trpaslíků a nechyběla 
ani Sněhurka. Děti si vedly velmi dobře – počítaly, poznávaly geometrické tvary, zvířátka, 
zeleninu a ovoce, stavěly komín z kostek, ….  
Zápisu se zúčastnilo 8 dětí, každému bylo přiděleno registrační číslo. Vyhověno bylo všem 
žádostem. Už se na ně ve škole těšíme.                                                     Dagmar Losenická 
Recitační soutěž  
V měsíci únoru jsme si ve škole uspořádali 
školní kolo recitační soutěže. Zúčastnily se 
ho všechny děti, přednášely vybrané 
básničky  před  spolužáky  a porotou.  Poté  
4 nejlepší recitátoři postoupili do oblastního 
kola do DDM Junior Chotěboř. Školu 
reprezentovali Josef Stehno, Štěpán 
Zvolánek  (oba  3.  ročník),  Anna  Blažková 
a Nela Frühbauerová (obě 4. ročník).  

Spolu s námi dorazilo 94 recitátorů z 11 škol, rozdělili se do 4 
kategorií podle tříd. Z každé kategorie se pak vybrali 2 postupující + 
1 náhradník.  Dařilo  se  „našim  hochům“, byli  to  právě Štěpánek 
a Pepíček ze 3. třídy , kteří postoupili do okresního kola do Ledče 
nad Sázavou s básničkami od M. Černíka  Jak se hledá princezna a Jak se sedlák zbavil bídy.  
Všem našim recitátorům děkuji za pěknou reprezentaci!                                                    Kateřina Sobotková 
 

Dřevíčková dílna 
� Dřevíčková dílna se mi moc líbila. 

Vyráběli jsme  krokodýla.  Jeníčkovi se líbil 
a mamince taky. Měli jsme tam vrtačku, 
kladívko, pilník a šmirgl papír. Moc se mi to 
líbilo. Anička B., 4. r. 

� Ve  čtvrtek 27. 2.  k nám přijeli pán 
a paní z Čáslavi, ukazovali nám: ruční 
vrtačku, pilník…. A pak jsme si vyrobili 
krokodýla na kolečkách. Vyzkoušeli jsme si, 
jestli jezdí po prkně. Pak nám pán vyrobil 
srdíčko.   A     malovali     jsme       obrázky 
na krokodýla a na srdíčko. Moc se mě to 
líbilo. Štěpán Z., 3. r.  

� Na Dřevíčkové dílně jsem si vyrobila 
krokodýla a srdíčko. Moc se mně to líbilo. Použili jsme: kladivo, svěrák, skřipec, 
vrtačky. Dostala jsem dřevíčko a kolečka a udělala jsem si krokodýla, měla 
jsme ho nejhladšího. A ještě jsem od pána dostala srdíčko, že jsem uklízela. 
Nela F., 4. r.  

Návštěva u hasičů 
Ve středu 5. března jsme spolu se školkou vyrazili do Chotěboře navštívit 
profesionální hasiče. Nejprve šla školka do budovy a školáci zůstali venku, 
kde viděli hasičská auta. Pracovníci místního hasičského sboru nám ukázali 
obleky, které používají, ukázali nám a vysvětlili výbavu auta a k čemu slouží. 
Viděli   jsme  v   akci  ventilátor, děti  si  také  vyzkoušely  hasičskou  helmu 
a některé  byly  i  „ošetřeny“  –  simulovaly  zlomeniny  ruky,  nohy a páteře 
a hasiči je „dlahovali“. Také si zopakovaly, v jakých případech hasiči 
zasahují, že to není jen oheň, ale  i autonehoda, nebezpečný hmyz aj. 
Velkým zážitkem bylo i prolézání všech hasičských aut, možnost „hrát si na 
řidiče“. 
Viděli jsme také v akci stříhání a mačkání kovové trubky. Potom jsme si 
poslechli, jak to chodí, když zahouká siréna, za jak dlouho musí sedět hasiči 
v autě, kde mají připravené oblečení, jestli používají „skluzovou tyč“. 
Nakonec jsme shlédli video, slyšeli jsme, kde a za jakých okolností můžeme 
dělat ohýnek, aby nehrozilo nebezpečí požáru a hlavně, že se nesmí 
vypalovat meze. 
Všechny děti se chtěly stát profesionálními hasiči, tak jsme se také ptali na 
podmínky této služby. A po prohlídce budovy (děti zaujala nejvíce posilovna) 
jsme nasedli do autobusu a vyrazili zpátky do školy. 
Myslím, že akce byla moc pěkná, přínosná, žáci viděli a slyšeli spoustu 
nových věcí.                                                                      Kateřina Sobotková 
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SDH Oudoleň vás zve na 

kurz KERAMIKY  
ve ČTVRTEK 13. BŘEZNA 2014 

v 16:00 (cca do 18:00) hodin v hasičské klubovně 
 

S Lenkou Sedlákovou z Jitkova budeme tvořit  
jarní dekorace z keramiky:    

SLEPIČKU (obal na květináč + menší dekorace) 
 

Co sebou: váleček, pero, hřebík, hadr na ruce, vykrajovátka,  2x   
                  miska na vodu, rozebrané pero, nůž  
 

Cena: 350 Kč/osoba – cena je za oba výrobky – materiál, vypálení,  
           glazura 
 

Přihlášky formou sms na telefon 776 85 25 03 
do 7. 3. 2014 – NUTNÉ!!!!!!!!    

                POMOZTE DOBRÉ VĚCI! 
              Sbírejte víčka (plastová i kovová)     
pro pětiletého Kubíčka Kunáška z Dobré u Přibyslavi. 
  Má diagnostikovaný autismus, a aby se mohl učit, 
             potřebuje jako kompenzační pomůcku 
                        dotykový tablet PC.  
 Celou akci zajišťují Místní skupina ČČK Přibyslav 
                   a KVC Harmonie Přibyslav. 
     AKCE  PROBÍHÁDO 31. ČERVNA 2014. 
   Sběrné nádoby na kovová a plastová víčka jsou 
         umístěny v Oudoleni v základní škole. 

STOLNÍ TENIS 
Výsledky jednotlivých zápasů k 28. 2. 2014 

TJ Sokol Oudoleň Hasiči Jitkov D Výhra 16:2 
TJ Sokol Oudoleň TJ SB Světlá E Výhra 12:6 
TJ SB Světlá F TJ Sokol Oudoleň Výhra 4:14 

 

Pořadí v tabulce k  28. 2. 2014 
Pořadí Název oddílu Počet bodů 

1. Hasiči Jitkov B  51 

2. TJ Sokol Oudole ň 48 
3. TJ SB Světlá E 44 
4. TJ Sokol Mírovka 44 
5. Hasiči Jitkov C 40 
6. TJ Jiskra Havl. Brod F 36 
7. TJ CHS Chotěboř G 32 
8. TJ Sokol Maleč 31 
9. TJ Sokol Přibyslav B 27 
10. TJ SB Světlá F 22 
11. Hasiči Jitkov D 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
Sbor dobrovolných hasičů 
Oudoleň organizoval   v sobotu 
1. března 2014 již tradiční 
MASOPUSTNÍ PRŮVOD. 
Počasí bylo příjemné, kapela 
pěkně hrála a masky byly velmi 
originální. Těšíme se na příští 
rok. 

 
 
Ondra Béna na Mistrovství republiky 
juniorů ve squashi 
Celoroční úsilí Ondřeje  ve squashi vyvrcholilo účastí 
na Mistrovství republiky juniorů ve dnech 6. – 8. 2. 
2014 v Praze. Bylo to poslední vystoupení Ondřeje 
v kategorii  B15. První hrací den 6. 2. Ondra jeden 
zápas   vyhrál  3:0,  druhý  0:3  prohrál.  Druhý    den 
po dlouhém   boji   podlehl  2:3. Třetí  den  si     zahrál 
o konečné umístění v turnaji, kde hladce vyhrál 
3:0. Oba zápasy, které Ondra prohrál, stál proti borcům 
z české reprezentace, kde podal dobré výkony, ale 
štěstí tentokrát stálo proti němu. V celkovém umístění 
v kategorii B15 Ondra         
obsadil 7. místo , za což 
patří jemu, jeho rodičům 
a trenérovi Pavlu Říhovi 
velká gratulace. 
Závěrem přejeme 
Ondrovi další skvělé 
výsledky v kategorii B  
17, kde to nebude mít 
vůbec lehké. 
 

SPORTOVNÍ OKÉNKO 

SDH OUDOLEŇ 
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ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
                 V měsíci břenu oslaví  výročí narození: 

             Dana Zelenková, Oudoleň 2  
            Alena Zvolánková, Oudoleň 137 

            Jaroslava Zárybnická, Oudoleň 187 
 

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

OUDOLEŇSKÝ DESETIBOJ - 6. disciplína – Posilovací trojboj 
 V sobotu 22. 2. jsme absolvovali 6. disciplínu desetiboje, kde jsme se přesvědčili, že minuta je 
někdy opravdu dlouhá. Vydržet celou minutu dělat dřepy, 
kliky nebo přitahovat nohy k břichu zavěšen na žebřinách je 
docela obtížné, i když nutno dodat, že ne všichni měli 
problémy.  Jednoznačně   největší    problémy   dělaly   kliky 

v podání odvážlivců, kteří cvičili spíše "mrchokliky".  
Věřím, že si   zlepšíme   náladu na   další   disciplíně,   která   se   bude konat 
v sobotu 15. března na louce za koupalištěm. Budeme běhat s pneumatikou 
přivázanou k pasu co nejrychleji na určitém úseku.                     Evka Rosická  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
V lednu a únoru jsme byli svědky dvou olympiád. Napřed jsme přímo u nás na Vysočině sledovali s radostí zaujetí 
mladých sportovců na Zimních olympijských hrách dětí a mládeže. 
Rád se k ní v myšlenkách vracím. Potěšilo mne, že se Vysočina umístila na celkovém čtvrtém místě. Ale ještě větší 
radost jsem měl z uznalých slov o kvalitě organizace naší vysočinské olympiády. Vše klapalo a místopředseda 
Českého olympijského výboru Filip Šuman konstatoval, že v historii našich mládežnických olympiád nenajdeme 
mnoho her, které účastníci tak moc chválili. I podle mých osobních zážitků vládla přátelská a místy až dojemná 
atmosféra na všech sportovištích a myslím, že mladí sportovci si určitě odvezli příjemné vzpomínky na svůj pobyt 
na Vysočině. Rád bych ještě jednou poděkoval všem zúčastněným, organizátorům, členům ČOV, výkonným 
pracovníkům,  trenérům,  vedoucím,  dělníkům  sportovišť  a  především  všem  sportovcům za  vykonanou   práci 
a vynikající výsledky. Rovněž nechci zapomenout na celostátní i regionální sponzory.  Patří  jim  díky  za  to, že se 
nevyhýbají i podpoře mladých sportovců. Jsem hrdý na to, že Vysočina je příkladem pro řešení mnohých problémů, 
úkolů a činností především díky hlubokému lidskému rozměru.  
Úspěšní nadějní sportovci i talentovaní jedinci z Vysočiny v jiných oborech se stále častěji prosazují i díky 
systematické práci s nimi. Léta fungování Krajských center talentované mládeže nesou ovoce. Kraj Vysočina 
dlouhodobě podporuje nadané mladé lidi v mnoha oborech a činnostech – nejen sportovních, ale i kulturních nebo 
vědeckých. Důkazem toho jsou soutěže, které pořádá sám kraj (Poznej Vysočinu, S Vysočinou do Evropy, Šikovné 
ruce) nebo soutěže, které kraj podporuje (Enersol, Vysočina má Talent atd.) 
Ve chvílích, kdy píšu tyto řádky, se rozjíždí i ta 
„velká“ olympiáda v Soči. Ještě nevím, jak dopadne, 
ale začátek je slibný a první z našich českých 
medailí  míří  díky  Martině  Sáblíkové  taky k nám 
na Vysočinu. Snad nám to sportovní klání pomůže 
ve zvýraznění pocitů vlastenectví a příslušnosti 
k těm našim deseti miliónům příbuzných duší v srdci 
Evropy. Měli bychom si častěji všímat toho, co nás 
spojuje, než se utápět v žabomyších sporech, 
hádkách a soubojích.      
                          Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Výsledky - Posilovací trojboj  
Příjmení Jméno Body 

Nejmenší do 5 let 

Záhumenská  Michaela  1 
Rosická  Eva  2 

DĚTI   6 - 11 let 

Benc Tomáš 1 
Sláma Matyáš 1 
Kubát Jan 2 

DĚTI 12 - 15 let 

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

MUŽI 

Sláma Michal 1 

ŽENY 

Bencová Vlasta 1 
Kárníková Božena 2 
Rosická Eva 3 
Ostatní závodníci se této disciplíny 

nezúčastnili. 

 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

Oudoleňský desetiboj  
pro děti a dospělé závodníky 

7. disciplína  

Běh s pneumatikou  
 

Poběží se určitý úsek s pneumatikou,  
která bude na laně a připevněná k opasku závodníka. 

Samozřejmě co nejrychleji. 
 

Sobota 15. března 2014  
ve 14:00 hodin 

na louce u koupaliště. 
Startovné 10 Kč 

 


