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Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje program zasedání. 
- schvaluje směnu majetku obce mezi Lesním 

družstvem obcí a podílnickými obcemi č. 1/2014 dle 
přílohy č. 3 zápisu. 

- schvaluje vykoupit část místní komunikace p. č. 
287/4 o výměře 8 m2, zahrada, v k. ú. Oudoleň dle 
GP č. 361-1026/2014 za cenu 20,- Kč/m2 a pověřuje 
starostu obce podpisem kupní smlouvy. 

- schvaluje požádat o dotaci z programu Operační 
program životní prostředí, prioritní osa 4, oblast 
podpory  4. 1.  Zkvalitnění  nakládání    s   odpady 
na vybudování kompostárny a svoz bioodpadů. 

- bere na  vědomí,  že   bylo   požádáno    o   dotaci 
na vybudování  dětských  hřišť  a  na opravu stropu 
v kapličce.  Na  Ministerstvu  pro  místní   rozvoj   je 
v programu na vybudování dětských hřišť podáno 
celkem 896 žádostí o dotaci a na opravu drobných 
sakrálních   staveb  (kapliček  apod.)  305    žádostí 
o dotaci. Předpokládaný termín vyhodnocení 
evidovaných žádostí je do konce měsíce dubna 
2014.  

- bere na vědomí stav účtů ke 20. 3. 2014. K tomuto 
dni měla obec  na  účtech  celkem: 2 255 309,41 Kč, 
z toho tvoří 747 000,- Kč jistiny na veřejné zakázky. 
Jistiny budou vráceny firmám, které nebyly vybrány 
pro veřejnou zakázku na zateplení a výměnu zdroje 
tepla v čp. 131 a čp. 123. Stav peněžních prostředků 
na účtech bez jistin tvoří: 1 508 309,41 Kč.  

- schválilo uzavřít smlouvu o  dílo  na akci: " Zateplení  

objektu čp. 123 - ZŠ a čp. 131 - KD", část "Zateplení 
objektu čp. 131 - KD" s firmou CHRPA stavební 
společnost s.r.o., Pardubice.  

- schválilo uzavřít smlouvu o dílo na akci: "Zateplení 
objektu čp. 123 - ZŠ a čp. 131 - KD", část "Zateplení 
objektu čp. 123 - ZŠ" s firmou CHRPA stavební 
společnost s.r.o., Pardubice. 

- bere na vědomí, že výběrového řízení na zakázku: 
„Výměna zdroje tepla v objektu čp. 123 – ZŠ a čp. 
131 – KD“, část "Výměna zdroje tepla v objektu čp. 
131 - KD" se zúčastnilo 7 firem. Výběrového řízení 
na zakázku: „Výměna zdroje tepla v objektu čp. 123 
– ZŠ  a  čp. 131 – KD“, část "Výměna  zdroje   tepla 
v objektu  čp.  123  -  ZŠ"  se   zúčastnilo   8    firem. 
V současné době budou firmy vyzvány k doplnění 
dokumentace k výběrovému řízení. 

- schválilo  požární  hlídku  na  taneční zábavě dne 
19. 4. 2014, hudba: Kyvadlo, pořadatel: TJ Sokol 
Oudoleň ve složení Pavel Sláma a Mgr. Blanka 
Zvolánková. 

- bere na vědomí geometrický plán č. 357-1387/2013, 
týkající se zaměření místní komunikace na Čtvrtích. 
Obec vyvěsí záměr prodeje pozemku a připraví 
smlouvy na příští zasedání zastupitelstva. 

- bere na vědomí VI. ročník úklidu prostranství a silnic 
našeho  kraje  s  názvem ČISTÁ VYSOČINA dne 
12. dubna 2014. 

- bere na vědomí žádost o užívání části obecních 
pozemků   p. č. 124  a  p. č. 643/1 v k. ú. Oudoleň 
za účelem vypásání ovcemi a sečení a sušení. 

 

 
 

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Firma Miloslav Odvárka – ODAS, Žďár nad Sázavou přechází od m ěsíce dubna na svoz komunálního  
odpadu 1x za 14 dn ů. Svoz bude probíhat v sudých týdnech , vývozní den se nemění. 
Nejbližší svoz komunálního odpadu prob ěhne v pond ělí 14. dubna 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20. 3. 2014 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

Přednáška "Kanada pohledem diplomata". Na snímku 
 Ing. Karel Žebrakovský se starostou obce. 

ČISTÁ VYSOČINA – VI. ročník 
 

Obec Oudole ň se přihlásila do projektu Krajského ú řadu Kraje Vyso čina Zdravý kraj Vyso čina. 
 

V sobotu 12. dubna 2014 prob ěhne ve spolupráci s hasi či  
 

úklid okolí silnice od k řižovatky na Cibotín 
přes obec až po silnici č. 34 (hlavní silnice)  

a podél hlavní silnice od hnojništ ě po k řižovatku na Slav ětín.  
 

ZAPOJTE SE I VY A PŘIJĎTE POMOCI UKLIDIT NAŠI OBEC A JEJÍ OKOLÍ . 

Sraz je v 9:00 hodin u kulturního domu . 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Oudoleň vyhlašuje 
 

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U 
 

√  Letního a zimního oblečení, obuvi (veškerou nepoškozenou) 
√     Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1 m2) 
√  Domácích potřeb: nádobí bílé i černé, skleničky  (vše nepoškozené) 
√  Peří, péřových dek  a  polštářů, hraček (nepoškozených a kompletních). 

Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 
 

Sbírka se uskute ční v sobotu 12. dubna 2014 od 9:00 do 11:00 hodin   
v zasedací místnosti obecního ú řadu. 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
ledničky, televize, počítače, nábytek, matrace, koberce, jízdní kola, dětské kočárky,  

znečištěný a vlhký textil. 
 

VĚNUJTE NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM LIDEM.  DĚKUJEME ZA POMOC. 
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organi zace, která poskytuje sociální služby 

pro ob čany z okraje spole čnosti - materiální pomoc sociáln ě pot řebným,  
azylové ubytování i pracovní p říležitosti.  

VALNÍKY NA ZAHRADNÍ ODPAD 
Ve dnech 4. – 6. dubna 2014  budou v naší obci přistaveny valníky na zahradní odpad . 
 

INFORMACE MÍSTNÍ POŠTY 
Ve čtvrtek  10. dubna 2014  bude místní pošta z důvodu školení celý den zavřená.  
 

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ 
Očkování psů proti vzteklině proběhne ve čtvrtek  17. dubna 2014 od 15:30 do 16:30 hodin            
u kulturního domu. Cena 100,- Kč. 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 17. dubna 2014 od 18:00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu.  
 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční  dne  23. kv ětna 2014  od  14:00  do  22:00 hodin  
a dne  24. května  2014  od 8:00  do  14:00 hodin. Místem  konání  voleb  do  Evropského  
parlamentu ve volebním okrsku č. 1 v Oudoleni je zasedací místnost obecního ú řadu.  
V případě, že se nebude volič nacházet v době konání voleb v místě trvalého pobytu, může požádat 

o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje voliče v dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním 
okrsku na území České republiky. Volič může požádat o voličský průkaz pouze na obecním úřadě v místě svého 
trvalého pobytu. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat od vyhlášení voleb do Evropského parlamentu, tj. 
od 19. února 2014 do 8. kv ětna 2014 do 16:00 hodin . Obecní úřad vydá voliči voličský průkaz nejdříve od čtvrtka 
8. května 2014,  a to buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 
 

PŘEDNÁŠKA O KANADĚ 
V sobotu 30. března 2014 proběhla na obecním úřadě velmi 
zajímavá přednáška o Kanadě, kterou vedl Ing. Karel Žebrakovský 
se svojí manželkou Markétou. Do posledního místečka zaplněná 
zasedací místnost se zaposlouchala do velmi poutavého vyprávění 
o zemi nám tak vzdálené, ale nádherné. Ing. Žebrakovský nejprve 
své publikum seznámil s tím, kde vlastně Kanada leží, jaká 
vzdálenost ji dělí od České republiky a kolik v ní žije obyvatel. 
Přiblížil rovněž životní styl Kanaďanů, jejich úctu ke všemu živému, 
přátelskou a vstřícnou povahu. Dále se věnoval historii, národním 
sportům (především hokeji), popsal krásnou a panenskou 
kanadskou přírodu a nezapomněl  ani  na  medvědy.  Jeho hodinu 
a půl dlouhé vyprávění bylo po celou dobu doplňováno nádhernými 

fotografiemi ke všem tématům, která v přednášce zazněla.  
Po skončení samotné přednášky se mezi vypravěčem a posluchači rozproudila živá diskuse, pan Ing. Žebrakovský 
se svojí ženou ještě dlouhou dobu vzpomínali na svůj život v Kanadě. 
Doufáme, že se všem návštěvníkům přednáška líbila, velmi nás potěšil velký zájem a chtěli bychom v dalších 
besedách určitě pokračovat.                     Mgr. Blanka Zvolánková  



OUDOLEŇSKÉ LISTY 4/2014 
 

3 
 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
 

V pátek 18. 4. 2014 provede sbor dobrovolných hasičů  
sběr železného šrotu . 

 

 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Děti z mateřské a základní školy navštívily hasiče v Chotěboři. Prožili jsme příjemné dopoledne a vraceli jsme se 
obohaceni o nové zážitky. Děti z mateřské školy nakreslily obrázky na hasičskou soutěž. Předškolní děti začaly 
jezdit spolu se školáky na plavecký výcvik do Hlinska, zúčastní se 10 lekcí.  
V úterý 8. dubna 2014  v 15:30 hodin  pořádáme velikono ční dílni čku s rodi či a velikonoční výstavku dětských 
výtvarných prací.                                                                                                                                     Pavla Váňová 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Šachový turnaj v Lipnici  
Tradičně v poslední den před jarními prázdninami se v ZŠ Lipnice nad Sázavou 
uskutečnil osmnáctý turnaj žáků základních škol v šachu. 
Turnaje nazvaného Velká cena ZŠ Lipnice nad Sázavou se zúčastnilo 44 
žáků. Na turnaj přijeli žáci ze škol širokého okolí - ZŠ Nuselská Havl. Brod, ZŠ 
Wolkerova Havl. Brod, ZŠ V Sadech Havl. Brod, ZŠ Havl. Borová, ZŠ Oudole ň, 
ZŠ Lučice, ZŠ Světlá n. S. Lánecká, ZŠ Senožaty, Gymnázium Humpolec, ZŠ 
Lipnice n. S. 
Naši školu reprezentovali Tomáš Benc, Honzík Frühbauer, Matyáš Sláma, 
všichni 2. ročník,  Štěpán  Zvolánek, 3. ročník  a Nela Frühbauerová, 4. ročník. 
Na organizaci akce se spolu s hlavním organizátorem Františkem Ročkem podíleli žáci lipnické školy. Pro všechny 
zúčastněné hráče zabezpečili věcné ceny od místních sponzorů. 
V turnaji  hraném  na  sedm kol tempem 2 x 15 minut  na partii se za naši školu nejlépe umístil Štěpán Zvolánek 
na 9. míst ě a Matyáš Sláma na 12. míst ě. Děkujeme všem za reprezentaci školy.                    Kateřina Sobotková 
 

S recitací až do divadla 
Již v dřívějších listech jsme se zmínili o tom, že jsme ve škole uspořádali školní kolo recitační 
soutěže, z níž 4 žáci postoupili do okrskového kola do Chotěboře. Tam se zadařilo 
Štěpánkovi Zvolánkovi a Pepíčkovi Stehnovi (oba 3. ročník), oba postoupili do okresního kola 
(poprvé v historii školy). 
Okresní kolo se konalo v Ledči nad Sázavou, která je pro nás trochu „z ruky“, tudíž jsme si 
museli přivstat. Bohužel kvůli nemoci se nemohl Pepíček zúčastnit, takže sebe, školu i obec 
reprezentoval pouze Štěpánek. A  reprezentoval  důstojně, nejprve postoupil mezi čtveřici 
nejlepších a z ní pak postoupil z druhého místa do krajského  kola .   
Krajské  kolo  se koná 10. dubna v Třebíči v divadle na „Dětské scéně“, kde by porotu měli 
tvořit opravdoví odborníci – herci. Štěpánkovi gratulujeme a přejeme, aby si to na krajském 
kole „užil“ a aby si odtud odnesl další zkušenosti.                                       Kateřina Sobotková 

 

Plavecký výcvik 
Jako každý rok, tak i letos se předškoláci a žáci 3. a 4. ročníku účastní společně se ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová 
plaveckého výcviku v bazénu v Hlinsku. Poprvé jsme vyrazili 19. března, plavčíci děti vyzkoušeli, jak jsou na tom 
s plaveckým  uměním,  a  podle  toho  je  rozdělili  do   skupin. Celkem  nás dohromady  čeká  10 lekcí (poslední 
21. května), kdy všichni po prokázání plaveckých dovedností získají příslušné „Mokré vysvědčení“.  
                                                                                                                                                        Kateřina Sobotková 
 
 
OKRSKOVÉ KOLO HRY PLAMEN 
Mladí  hasiči  SDH Oudoleň  se  pilně  připravují 
na nadcházející hasičskou soutěž, která se bude 
konat dne  26. dubna 2014 v Dlouhé Vsi . 
SDH Oudoleň bude zastupovat jedno družstvo 
mladších a jedno družstvo starších, soutěžit budou 
v těchto  disciplínách: štafeta 4 x 60m, štafeta požárních dvojic 
a požární útok.                                                       Evka Rosická 
 
KURZ KERAMIKY 
O jarních prázdninách se konal v hasičské klubovně kurz 
keramiky, který vedla paní Lenka Sedláková z Jitkova. 
Tentokrát  jsme  vyráběli  jarní  dekorace – obal  na   květináč 
ve tvaru slepičky, další obaly na květináče či jiné výrobky dle 
vlastního výběru. Paní Sedláková nám všem nejprve ukázala, 
jak pracovat s hlínou, jak ji správně tvarovat. A poté už jsme se 
všichni pustili do zajímavé a tvořivé práce.  
Všem se jarní keramické výrobky moc povedly a určitě budou 
zdobit naše domovy!                                        Blanka Zvolánková 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

SDH OUDOLEŇ 
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SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ - RECYKLUJTE S HASIČI! 
SDH Oudoleň se zapojilo do projektu „Recyklujte s hasiči!“.  
Cílem projektu je umožnit spotřebitelům v dostupné vzdálenosti odložit elektrozařízení         
a chránit lidské zdraví omezením negativních vlivů vysloužilých elektrospotřebičů na životní 
prostředí.  
Pokud bude někdo potřebovat pomoci s odvozem velkých zařízení, nebo bude potřebovat 
zařízení odvézt mimo vyhlášenou dobu sběru, může se obrátit na tel. 777 251 794.  
 

Co je možné přinést?  
Sporáky, trouby,  varné    desky,  pračky,   myčky,  sušičky, všechny  druhy  chladící  a  mrazící  techniky, televize 
a monitory, mikrovlnné trouby, odstředivky prádla, vysavače, ventilátory, mixéry, mlýnky, el. nože, šicí stroje 
(elektrické), brusky, pily, zahradní sekačky, vrtačky, hoblíky, frézky, tlakové myčky,  žehličky,  mandly,  fritovací 
hrnce, varné  konvice,  el. pájky, vysoušeče  vlasů, kulmy, holicí   strojky,  toustovače,  topinkovače,  el. kartáčky 
na zuby, hodiny, budíky, čistící stroje na koberce ….  
Důležitou podmínkou je, že elektrozařízení musí být kompletní. Jestliže si z něj necháte náhradní díly, není už věc 
vhodná ke zpětnému odběru elektrozařízení a stává se odpadem, který již společnost Elektrowin nepřevezme.  
 

Co do zpětného odběru nepatří? Autobaterie, žárovky, zářivky, výbojky, bojlery a náplně do tiskáren.  
 

Věříme, že využijete příležitosti, jak  se dostupně zbavit nepotřebných elektrozařízení, a zároveň podpoříte hasiče 
v obci. Důrazně žádáme, abyste zařízení neodkládali před montovanou halou mimo dobu sběru. Nejen že by 
mohlo dojít k úrazu dětí a nevypadalo by to vzhledně, ale mohlo by dojít i k znečištění okolí, protože mnohá 
elektrozařízení obsahují látky, které mohou být pro lidské zdraví nebo životní prostředí škodlivé nebo nebezpečné.  

 

Sběr elektroza řízení se uskute ční  
v sobotu 12. 4. 2014 od 9:00 do 11:00 hodin u monto vané haly . 

 

 
 
 

BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V CHOTĚBOŘI 
Dne 8. 3. 2014  se  uskutečnilo  dlouho plánované bruslení na zimním stadionu 
v Chotěboři. Účast nás mile překvapila, nakonec si přišlo led vyzkoušet více než 
třicet odvážlivců. Ti nejmenší měli k dispozici hrazdičky, díky kterým pro ně bylo 
bruslení zábavnější a hlavně bezpečnější. Za hodinku, kterou byl led jen náš, 
jsme se všichni stihli pořádně pobavit. 
Druhou hodinu bruslení se konal hokejový zápas. Na herní ploše se to hemžilo 
talentem a hokejovým umem. Zápas byl celkem vyrovnaný. Nakonec ale štěstí 
přálo svobodným, a tak zápas skončil jejich vítězstvím 15:14. Ženatí se ale 
nemají za co stydět, jelikož i jejich nasazení bylo opravdu obrovské.  
                                                                                                 Tereza Ondráčková 
VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA 
TJ  Sokol  pořádá  v  sobotu  19. dubna  2014  již  tradičně  VELIKONOČNÍ 
TANEČNÍ ZÁBAVU . Hudba: KYVADLO.  
 
 
 
Začátkem roku jsme čekali, že nás zasypou přívaly sněhu, a obávali jsme se možných následných povodní. 
Nakonec   nepřišlo  jedno  ani  druhé. A  nyní  nám  pro  změnu  hrozí sucho. Náš  kraj  má hodně lesů a polí, ale 
ve srovnání s jinými kraji jen poměrně menší počet obyvatel. S tím přece jen ve svém důsledku souvisí i menší síla 
politická a ekonomická. Výhodou je, že jsme přitom dost jednotní. Spolupracovat a prosazovat společně zájmy 
Vysočiny je nutností naší situace. 
Stále více se ukazuje, že nejen ústředí našeho státu, ale ani Evropská komise na venkov při financování příliš 
nehledí. Je tedy třeba vnímat, že když nám nikdo nepomůže, musíme si pomoci sami. Důležitá je společná vůle 
všech subjektů regionu. Typickým složitým problémem, s nímž často zápolíme, jsou územní plány. Při jejich tvorbě 
a schvalování se scházejí a střetávají nejrůznější zájmy i mnohá protikladná stanoviska. Setkáváme se tu se zájmy 
místními pro skupinu obyvatel některé oblasti nebo jen obce, zájmy širšího regionu nebo celého státu. Jindy hrají 
roli zájmy profesní nebo prostě potřeba zaměstnanosti. Na první pohled často vypadají i ta protichůdná stanoviska 
velmi pochopitelně. Obecně neradi ustupujeme z přesvědčení o svých pravdách. Ale abychom mohli realizovat 
potřebné projekty, musíme hledat kompromisy a netrvat pouze na preferování svého pohledu.  
Z pohledu a potřeb kraje jsou pro nás důležité projekty na vylepšování dopravní infrastruktury a krajského 
zdravotnictví. Silnice polykají obrovské prostředky, které sami nejsme schopni v dostatečné míře profinancovat. 
Přitom kvalitní dopravní infrastruktura je základním předpokladem pro rozvoj všech dalších oborů. Máme výhodu, 
že náš kraj protíná dálnice, ale nutné je i dobré napojení dalších komunikací. O významu zdravotnictví a našich 
starostech s financováním krajských nemocnic jsem už toho napsal nemálo a ty stálé potřeby jsou jednoznačné.  
Dohromady jsme pro náš kraj už z evropských peněz vyčerpali téměř 5,7 miliardy korun. Nejbližší roky budou 
důležité vzhledem k dalšímu plánovacímu období, kdy máme poslední možnost evropské dotace co nejlépe využít. 
Nebude to snadné, ale na Vysočině jsme se často dokázali dohodnout v zájmu celku i napříč politickým spektrem. 
Doufám, že se nám to bude dařit i v dalším období.                                       Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 
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OUDOLEŇSKÝ DESETIBOJ  
7. disciplína – Běh s pneumatikou 
V   sobotu    22.  března  jsme   na     louce 
u koupaliště absolvovali 7. disciplínu 
desetiboje, a to běh s pneumatikou. 
Pneumatiku  jsme  měli   přivázanou lanem 
k opasku  a  běželi  jsme  určitý  úsek  tam 
a zpět, samozřejmě na čas. Všichni 

zúčastnění prokázali, že jsou siláci a tato disciplína je nemůže zaskočit.                             
                                                                                                      Evka Rosická  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BM FITNESS ZAČAL SEZONU ZLATÝMI 
MEDAILEMI 
O víkendu 29. a 30. března se v Lounech konaly první 
nominační závody v aerobiku, na které vyslaly své týmy i oba 
brodské kluby - BM Fitness a SRC Fanatic. 
V kategorii 8 - 10 let (za tým soutěží Nela Frűhbauerová ) 
neměla děvčata z BM Fitness konkurenci a domů si tak 
odvezla zlatou medaili. 
Velký boj nastal v kategorii kadetů, kde se z Havlíčkova 
Brodu představily hned tři týmy. Mladší kadetky z SRC 
Fanatic skončily na nepopulárním 4. místě a starší tým 
vybojoval pro Fanatic stříbro. Celou kategorii ovládly 
svěřenkyně    Boženy    Čapkové    z    BM    Fitness,   které 
s přehledem skončily na prvním místě. V tomto týmu soutěží 
Ani čka Stehnová a Eliška Ondrá čková .  
Božena Čapková, BM Fitness: "Jsem  ráda, že  se naše píle 

a dřina vyplatila a oba naše týmy přivezly zlatou medaili. Za čtrnáct dní nás čekají další závody, konkrétně to bude 
pro kadetky II. nominační závod, který se bude konat až v Ostravě." (zdroj: http://www.vysocina-news.cz)  
  

Výsledky - Posilovací trojboj  
Příjmení Jméno Body 

DĚTI   6 - 11 let 

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

DĚTI 12 - 15 let 

Antl  Martin  1 
Bencová Ivana 2 
Antlová Kateřina 3 
Kubátová Kateřina 4 
Husslik Tomáš 5 

MUŽI 

Sláma Michal 1 

ŽENY 

Rosická Eva 1 
Hussliková Olga 2 
Bencová Vlasta 3 
Ostatní závodníci se této disciplíny 

nezúčastnili. 

SPORTOVNÍ OKÉNKO 

Oudoleňský desetiboj pro děti a dospělé závodníky 
8. disciplína  

Hod granátem na cíl a do dálky 
 

Sobota 12. dubna 2014 - start ve 14:00 hodin 
na louce u koupaliště. 

V případě nepřízně počasí se přesuneme do KD a budou skoky 
přes švihadlo. Přezůvky s sebou. 

Startovné 10 Kč 

AKCE NA II. Q 2014 
12. 4. 2014  Čistá Vysočina (obec), humanitární sbírka (obec), sběr elektrozařízení (hasiči)   
12. 4. 2014  Oudoleňský desetiboj - 8. disciplína - Hod granátem 
18. 4. 2014  Sběr železného šrotu - hasiči 
19. 4. 2014  Taneční zábava - TJ Sokol - hudba: Kyvadlo 
26. 4. 2014  Mladí hasiči - soutěž Plamen - Dlouhá Ves 
10. 5. 2014  Oudoleňský desetiboj - 9. disciplína - Závod na kole 
17. 5. 2014  Okrsková hasičská soutěž – Kojetín 
27. 5. 2014  Sběr nebezpečného odpadu - obec 
31. 5. 2014  Zájezd - Divadlo Radka Brzobohatého Praha - představení BARMANKY - obec 
  7. 6. 2014  Pouťové posezení - loučení s mateřskou školou - vystoupení BM FITNESS -  
   odpoledne - představení školní zahrady veřejnosti 
14. 6. 2014  Oudoleňský desetiboj - 10. disciplína - Překážková dráha 
21. 6. 2014  Oudoleňský desetiboj -  vyhlášení výsledků desetiboje + sportovní odpoledne 
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PEDIKÚRA - MANIKÚRA 
 

 

CND – Shellac    

   Trvanlivý   

zpevňující lak 
    
 

                MASÁŽE 
 

Kárníková Božena   - 777 164 122 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
             V měsíci dubnu oslaví   

            výročí narození: 
            Marie Šmídová, Oudoleň 132  

             Božena Tomková, Oudoleň 114 
 

           BLAHOPŘEJEME !!! 

STOLNÍ TENIS - KONEC SEZONY 
Výsledky jednotlivých zápasů k 31. 3. 2014 

TJ Sokol Přibyslav B TJ Sokol Oudoleň Výhra 2:16 
TJ Sokol Oudoleň TJ Jiskra H. Brod F Výhra 12:6 

 

KONEČNÉ POŘADÍ V TABULCE  
Pořadí Název oddílu Počet bodů 

1. Hasiči Jitkov B  58 

2. TJ Sokol Oudole ň 54 
3. TJ SB Světlá E 49 
4. TJ Sokol Mírovka 48 
5. Hasiči Jitkov C 43 
6. TJ Jiskra Havl. Brod F 40 
7. TJ CHS Chotěboř G 38 
8. TJ Sokol Maleč 33 
9. TJ Sokol Přibyslav B 31 
10. TJ SB Světlá F 26 
11. Hasiči Jitkov D 20 

 

GRATULUJEME K ÚSP ĚŠNÉMU ZAKONČENÍ SEZONY 
A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI OBCE. 

Velikonoce - Šest postních nedělí 
Černá neděle 

Černou nedělí je nazývána podle černého oděvu žen, který nosily kvůli smutku ze smrti Ježíše. Kromě 
názvu Černá se užívají i pojmenování Liščí nebo Pučálka. Liščí neděle je odvozena od zvyku, kdy 
hospodyňky pekly preclíky a zavěšovaly je na stromy a dětem vyprávěly, že je nadělila liška. Název Pučálka 
se pojí s pokrmem z praženého hrachu. 

Pražná neděle 
Druhá postní neděle se nazývá podle pokrmu z pražených naklíčených zrn. 

Kýchavá neděle 
Pokud během ní třikrát za sebou kýchnete, měli byste se po celý rok těšit dobrému zdraví. 

Družebná neděle 
Při ní se scházeli přátelé ke společnému posezení a pochutnávali si na vykládaných koláčích 
„družbancích“. V tento den se také chodívalo na námluvy. 

Smrtná neděle 
Ač smutný název, bývá to den plný radosti a veselí. Konává se totiž rituál vynášení Morany. V některých 
oblastech se figurína znázorňující smrt, zimu, pálí, jinde se vhazuje do vody. 

Květná neděle 
Oblíbeným zvykem tohoto dne je trhání ratolestí, u nás obvykle proutků „kočiček“. Ty se pak světí 
v kostele.                                                   Pašijový týden 
Po květné neděli následuje pašijový týden, pro křesťany nejdůležitější období roku. K Modrému 
pondělí, Šedivému úterý ani ke Škaredé středě se neváží žádné výraznější rituály. Zato Zelený čtvrtek 
je významný. Peklo  se  pečivo ve tvaru spirály - jidáše,  které  se  po  upečení  mazaly  medem. A hlavně 
byla na stole zelená jídla jako špenát, kapusta, zelí. Nejmagičtějším dnem je Velký pátek. Zvony nezvoní, 
věřící vyjadřují svůj smutek z ukřižování a smrti Ježíše. Na pole a do lesů se vypravují hledači pokladů. 
Velkým pátkem vrcholí předvelikonoční půst. Na Bílou sobotu se vše chystalo na nadcházející neděli, 
Boží hod velikonoční. Uklízelo se, připravovaly se obřadní a sváteční pokrmy, pekli se velikonoční 
beránci a mazance, nádivka. Lahůdky se světily v neděli ráno v kostele a každý, kdo vstoupil do domu, 
musel posvěcených lahůdek okusit. Od  všeho  kousek  dostaly  i  stromy  v sadu, pole a studna i domácí 
zvířata. Pomlázka na Velikonoční pondělí má rovněž svůj význam. Ač cizinci neznalému našich obyčejů 
může vyšlehání děvčat a žen spletenými proutky přijít barbarské, značí vlití nové životní síly. Někde 
děvčata mládence polila vodou a všude jim za ten výprask dávala výslužku v podobě kraslic i jiných 
dobrot. 


