
 
 
 

 

ZÁJEZD DO DIVADLA

v 
 zájezd do Divadla Radka Brzobohatého v

 

Současná anglická komediální hra o ženách pro ženy, o mužích pro muže, ale i
a o ženách pro muže z prostředí koktejl baru. 
ale také tvrdými glosátorkami a kritič
(Anti)feministickou smršť v podání mladých zpívajících here
Brzobohatého. 

Odjezd 
(Divadlo Radka Brzobohatého se nachází 100 m od Václavského náměstí.)

 

na Obecním úřadě v

kde uhradí částku 175,

Těšíme se na Vás a doufáme, že společně strávíme příjemný kulturní večer!!!

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Senioři komunikují"
 

Vzdělávací firma  Peoplesource
Klausových pořádá na základě žádosti Obce Oudoleň

Projekt se zaměřuje na vzdělávání seniorů v 

mobilních telefonů a platebních karet.
 

• délka trvání kurzu je 4 dny (14 výukových hodin)

•••• 13 hodinový kurz ovládání počítače a používání internetu

•••• 1 hodina výuky používání platební kart

•••• kurz je určen pro občany starší 50 let

•••• kurz je bezplatný. 
 

Výuka bude probíhat v zasedací místnosti na Obecním úřadě v Oudoleni 
ve dnech 19. - 22.  května

Přihlásit se můžete e-mailem, telefonicky nebo osobně na obecním úřadě
u pana Ivo Bény nebo Mgr. Blanky Zvolánkové

Bližší informace Vám podá 
tel: 730 616 413

                          Máma je domov, kde svou radost můžeš říct, 
                          máma je slunce, které dokáže Tvé slzy vysušit,
                          máma je náruč vřelého obětí, citu a pohlazení, 
                          máma je ta, která má vždy pro Tebe pochopení.
                        Ke Dni matek přejeme
                všechno nejlepší, pevné zdraví a

ZÁJEZD DO DIVADLA 
Obec Oudoleň pořádá  

 sobotu 31. kv ětna 2014 
ivadla Radka Brzobohatého v Praze na představení 

BARMANKY  

asná anglická komediální hra o ženách pro ženy, o mužích pro muže, ale i
edí koktejl baru. Čtyři barmanky jsou si nejen kolegyn

ale také tvrdými glosátorkami a kritičkami, sršícími energií a někdy až chlapsky drsným humorem. 
 v podání mladých zpívajících hereček dokresluje hudba Ond

Začátek představení v 19:00 hodin

Odjezd ve 14:00 hodin od Kulturního domu v
(Divadlo Radka Brzobohatého se nachází 100 m od Václavského náměstí.)

 

Cena vstupenky 175,- Kč.

Dopravu hradí Obec Oudoleň.

Zájemci se mohou hlásit do 23. května 2014 

Obecním úřadě v Oudoleni nebo v místní prodejně,

kde uhradí částku 175,- Kč za osobu. 
 

Těšíme se na Vás a doufáme, že společně strávíme příjemný kulturní večer!!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počítačový kurz  
"Senioři komunikují" 

Peoplesource ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Livie a Václava 
pořádá na základě žádosti Obce Oudoleň projekt s názvem

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 
na vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů, 

mobilních telefonů a platebních karet. 

délka trvání kurzu je 4 dny (14 výukových hodin) 

13 hodinový kurz ovládání počítače a používání internetu (počítače zajistí fi

1 hodina výuky používání platební karty 

kurz je určen pro občany starší 50 let, není podmíněn trvalým pobytem

Výuka bude probíhat v zasedací místnosti na Obecním úřadě v Oudoleni 
22.  května  2014 v době od 9:00 do 12:30 hodin

 

mailem, telefonicky nebo osobně na obecním úřadě
u pana Ivo Bény nebo Mgr. Blanky Zvolánkové 

 do 16. května 2014. 
 

podá obecní úřad nebo lektorka kurzu slečna Moravcová
616 413, e-mail: moravcova@peoplesource.cz

 

ov, kde svou radost můžeš říct,  
máma je slunce, které dokáže Tvé slzy vysušit, 

řelého obětí, citu a pohlazení,  
erá má vždy pro Tebe pochopení. 

e Dni matek přejeme maminkám  
, pevné zdraví a hodně štěstí. 

1 

ředstavení  

asná anglická komediální hra o ženách pro ženy, o mužích pro muže, ale i  o  mužích  pro ženy 
barmanky jsou si nejen kolegyněmi a přítelkyněmi, 

kdy až chlapsky drsným humorem. 
ek dokresluje hudba Ondřeje 

19:00 hodin 

ve 14:00 hodin od Kulturního domu v Oudoleni. 
(Divadlo Radka Brzobohatého se nachází 100 m od Václavského náměstí.) 

Kč. 

Dopravu hradí Obec Oudoleň. 

. května 2014  

místní prodejně, 

Těšíme se na Vás a doufáme, že společně strávíme příjemný kulturní večer!!! 

         

Nadačním fondem manželů Livie a Václava 
názvem 

užívání osobních počítačů, 

(počítače zajistí firma) 

, není podmíněn trvalým pobytem v obci 

Výuka bude probíhat v zasedací místnosti na Obecním úřadě v Oudoleni  
2014 v době od 9:00 do 12:30 hodin. 

mailem, telefonicky nebo osobně na obecním úřadě,  

slečna Moravcová,  
moravcova@peoplesource.cz. 



OUDOLEŇSKÉ LISTY 5/2014 
 

2 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 17. 4. 2014 

Zastupitelstvo obce OudoleňZastupitelstvo obce OudoleňZastupitelstvo obce OudoleňZastupitelstvo obce Oudoleň    Vás srdečně zve naVás srdečně zve naVás srdečně zve naVás srdečně zve na    

POUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEMPOUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEMPOUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEMPOUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEM    
v sobotu 7. června 2014v sobotu 7. června 2014v sobotu 7. června 2014v sobotu 7. června 2014    od 18:00 hodinod 18:00 hodinod 18:00 hodinod 18:00 hodin....    
Program: Loučení žáků s mateřskou školou. 

Občerstvení zajištěno.                 Hudba: GARDE GARDE GARDE GARDE                  Vstupné dobrovolné.  
Vystoupí BM Fitness Vystoupí BM Fitness Vystoupí BM Fitness Vystoupí BM Fitness Havlíčkův BrodHavlíčkův BrodHavlíčkův BrodHavlíčkův Brod        

V případě nepříznivého počasí se pouťové posezení bude konat v kulturním domě.  
**************************************************************************************** 

OCHUTNÁVKU TOHO, CO OCHUTNÁVKU TOHO, CO OCHUTNÁVKU TOHO, CO OCHUTNÁVKU TOHO, CO VÁM VÁM VÁM VÁM DOMA O POUTI CHUTNÁDOMA O POUTI CHUTNÁDOMA O POUTI CHUTNÁDOMA O POUTI CHUTNÁ,,,,    

ať už je to oblíbené cukroví, řezy, koláče, chlebíčky, jednohubky, řízečky…… 
**************************************************************************************** 

Žáci a učitelé Základní školy v Oudoleni Vás srdečně zvou Žáci a učitelé Základní školy v Oudoleni Vás srdečně zvou Žáci a učitelé Základní školy v Oudoleni Vás srdečně zvou Žáci a učitelé Základní školy v Oudoleni Vás srdečně zvou     
v době od 16:00 do 18:00 hodin v době od 16:00 do 18:00 hodin v době od 16:00 do 18:00 hodin v době od 16:00 do 18:00 hodin     

na prohlídku školní na prohlídku školní na prohlídku školní na prohlídku školní zahrady spojenou s občerstvením.zahrady spojenou s občerstvením.zahrady spojenou s občerstvením.zahrady spojenou s občerstvením.    
 

Zastupitelstvo obce:  
- schvaluje program zasedání. 
- bere  na  vědomí  žádost  o  souhlasné   stanovisko 

s posunutím obecních cest p. č. 718 a p. č. 683/18 
na žadatelovy sousední pozemky p. č. 431/2 a p. č. 
432/4 a p. č. 432/5 za účelem odklonu povrchových 
vod, které tudy každoročně odtékají a způsobují 
podmáčení  budovy     čp.  28,       zaplavují    sklep 
a způsobují škody na majetku.  

- schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci:  "Zateplení 
objektu čp. 131 - KD" s firmou RENOS s.r.o., Pod 
rybníčkem 421, 539 01 Hlinsko. Firma CHRPA    
stavební    společnost    s.r.o.   Pardubice z vážných       
zdravotních důvodů  odstupuje od uzavření smlouvy 
o dílo.   

- schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci: Zateplení 
objektu čp. 123 - ZŠ" s firmou RENOS s.r.o., Pod 
rybníčkem 421, 539 01 Hlinsko. Firma CHRPA    
stavební    společnost  s.  r. o. Pardubice z vážných 
zdravotních důvodů odstupuje od uzavření smlouvy 
o dílo.   

- schvaluje prodej a nákup pozemků na Čtvrtích dle 
přílohy zápisu ze zasedání.  

- schvaluje žádost o užívání obecních pozemků p. č. 
124 a p. č. 643/1 v k. ú. Oudoleň za účelem oplocení 
a vypásání ovcemi a sečení a sušení. Obec uzavře 
s žadatelem dohodu, ve které budou sepsány bližší 
podmínky užívání pozemků.   

- bere na vědomí nákup slevových kupónů na vstupné 
na představení Barmanky v Divadle Radka 
Brzobohatého Praha na základě zájmu občanů. 
Zájezd se uskuteční v sobotu 31. 5. 2014.  

- bere  na  vědomí  organizaci  pouťového    posezení 
v sobotu 7. 6. 2014, vystoupí: BM Fitness Havlíčkův 
Brod. Odpoledne žáci školy představí veřejnosti 
školní zahradu.  

- schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci: "Výměna 
zdroje tepla v objektu čp. 131 - KD" s firmou DUKO 
HLINSKO s.r.o., Kavanová 422, Hlinsko.  

- schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci: "Výměna 

zdroje tepla v objektu čp. 123 - ZŠ". s firmou AGUA - 
GAS s.r.o., Berkova 534/92, Brno.  

- schvaluje uzavřít Smlouvu o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů a Dodatek č. 1 této 
Smlouvě    s    firmou    EKO-KOM, a.s. se sídlem 
Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, a dále 
schvaluje pověřit firmu Miloslav Odvárka, ODAS, 
Žďár nad Sázavou k plnění závazků obce 
vyplývajících   z   této   Smlouvy.   

- bere na   vědomí   stav   peněžních      prostředků 
na účtech. K 17. 4. 2014 má  obec na účtech 
celkem: 1 956 482,25, z toho tvoří 657 000,- Kč 
jistiny na veřejné zakázky, které budou vráceny 
nevybraným firmám.   Stav   peněžních  prostředků 
na účtech bez jistin tvoří: 1 299 482,25 Kč.  

- bylo seznámeno s Rozhodnutím Generálního 
finančního ředitelství  Praha  o  prominutí   penále 
ve výši 124 817,- Kč za pochybení starosty obce při 
čerpání dotací v roce 2007. Obec dále ještě zaplatila 
pokutu  za  toto  pochybení  ve  výši   124 817,- Kč, 
o navrácení této pokuty není možné požádat. 

- schválilo provést rekonstrukci sociálního zařízení 
pro žáky základní školy.  

- bere na  vědomí   neschválení   žádosti  o   dotaci 
na obnovu  kulturní  památky  čp.  20  v   Oudoleni. 
O tuto dotaci žádala Kraj Vysočina majitelka  kulturní 
památky. Obec se na tomto projektu v případě 
přidělení dotace měla podílet 10% z celkových 
nákladů.  

- bere na vědomí získání dotace ve výši 106 000,- Kč 
z Programu    obnovy    venkova    Vysočiny  2014. 
V rámci této dotace bude provedena oprava 
komunikace u čp. 135 a oprava mostu u čp. 120.  

- bere   na  vědomí    záměr    směny  majetku   obce 
č. 2/2014. Obec bude směňovat část pozemku p. č. 
643/1   o  výměře  220  m2 a  část  pozemku  683/1 
o výměře 57 m2  za  část   pozemku   p.  č.   152/21 
o výměře 277 m2 (pozemek pod místní komunikací 
na Čtvrtích). 
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
Starosta Obce Oudoleň podle § 32 zákona č. 62/2003 
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 

některých zákonů, oznamuje: 
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční  

v  pátek  23.  kv ětna  2014  od  14:00   hodin do 
22:00  hodin  a v sobotu 24. kv ětna 2014 od 
8:00 hodin do 14:00 hodin .  

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu 
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Oudoleni 
čp. 123.  

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky, cestovním průkazem České republiky), 
nebo totožnost a státní občanství  jiného členského 
státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem 
voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 

 

 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat 
ve čtvrtek 15. kv ětna 2014 od 18:00 hodin.  
 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
Ve  dnech  9. – 11.  kv ětna 2014 bude 
za kulturním   domem    přistaven   
kontejner na velkoobjemový odpad. Mezi 
velkoobjemový odpad patří: starý 

nábytek, koberce, lino, matrace, sanitární technika.  
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU  
A ELEKTROZAŘÍZENÍ 
V úterý 27. 5. 2014 od 15:55 do 16:15 
hodin  proběhne u montované haly v dolní 
části  obce  svoz  nebezpe čného odpadu 
a elektroza řízení. Mezi nebezpečný odpad 
patří: baterie, akumulátory,  pneumatiky, ředidla a barvy,           
lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky, přípravky   
na hubení hmyzu, hlodavců a plevelu, zářivky a výbojky, 
nádoby od sprejů, zahradní chemie, léky a teploměry, 
mazací oleje  a  tuky.    
Termíny svozů jsou firmou organizovány v odpoledních 
hodinách tak, aby měli občané možnost ve stanovenou 
dobu odpad přinést a rovnou uložit na svozová vozidla. 
Prosíme  tedy   občany,  aby   přivezli   svůj      odpad 
ve stanovenou hodinu a neukládali ho u montované haly předem. 

 

ČISTÁ 
VYSOČINA  
V sobotu 12. dubna 
2014 v naší obci          
proběhl v rámci 
projektu Zdravý Kraj 
Vysočina VI. ročník 
úklidu  prostranství 
u silnic našeho kraje 
s názvem Čistá 
Vysočina. Akce se 
zúčastnili mladí 
hasiči, členové 
zastupitelstva i občané. Žáci základní školy v rámci tohoto projektu 

uklidili okolí školy a kulturního domu. Děkujeme všem, kte ří se této akce zú častnili.  
 

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU FORMOU SMS 
Obec umožňuje v rámci zkvalitnění informovanosti občanů zasílání zpráv, které se hlásí místním rozhlasem, 
formou krátké textové zprávy (SMS).  Krátké textové zprávy jsou pro občany starší 18 let, zdarma. Pokud máte o 
zasílání těchto textových zpráv zájem, sdělte na obecní ú řad osobn ě, telefonem nebo e-mailem telefonní 
číslo, na které chcete zprávy posílat.  
 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Duben v mate řské škole  
V měsíci dubnu pokračovali  předškoláci  v přípravách na úspěšný 
vstup do základní školy. Děti hrající na flétnu se seznamují s novými 
tóny, dechovými cviky a logopedickými hrátkami.         
                                              Adéla Dufková, učitelka mateřské školy 
 

Návšt ěva místní knihovny   
V pátek  4. dubna. 2014 jsme s dětmi navštívili místní knihovnu. Pro 
některé to bylo poprvé. Těm paní knihovnice Olga Hussliková 
vysvětlila, jak  se  knížky půjčují, hledají v poličkách a jak správně s 
knihami zacházet. Poté děti poslouchaly krátkou jarní pohádku. 
Také  je  čekalo  k prohlížení  mnoho   krásných   dětských  knih.  

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 
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Recepty pomazánek z velikono ční dílni čky v mate řské škole  
Tvarohová pomazánka se sýrem 
Suroviny: 1 tvaroh (vanička), 2 smetanové tavené sýry (10 dkg), 1/2 pomazánkového másla, 1 cibule, 2 stroužky 
česneku, zelená nať, sůl 
Postup: Tvaroh vyšleháme se sýrem a pomazánkovým máslem. Přidáme nakrájenou cibuli a prolisovaný  česnek. 
Ochutíme solí, petrželí či pažitkou. 
 

Vajíčková pomazánka se zeleninou 
Suroviny: 4 vejce, 150 g rostlinného másla, 150 g pomazánkového másla, sůl, 1 cibule, 3 stroužky česneku, celer, 
paprika, mrkev, ředkvička, pažitka. 
Postup: Rostlinné máslo utřeme se solí a pomazánkovým máslem. Přidáme uvařené a prolisované vejce, celer, 
nakrájenou cibuli, česnek, papriku, nastrouhanou mrkev a ředkvičku. Dochutíme pažitkou.  

Na závěr si mohly zahrát hru  na  hledání  pohádkových postaviček. Děti si odnesly z knihovny nejen krásný 
zážitek, ale i malý dáreček. Paní knihovnici děkujeme za příjemnou návštěvu.  
                                                                                                                         Adéla Dufková, učitelka mateřské školy 
 

Velikono ční dílni čka v mate řské škole   
Paní učitelky  ze  školky  pozvaly  rodiče  a  děti  na  úterní   odpoledne 
8. dubna na velikonoční dílničku. Maminky společně se svými ratolestmi 
vyráběly velmi pěkné a nápadité jarní dekorace, vajíčka, věnečky, 
kuřátka a zajíčky, ze kterých uspořádaly malou velikonoční výstavu. 
Odměnou za jejich velkou snahu byly výtečné pomazánky od paní 
kuchařky Jaroslavy Půžové a maminky svým dětem takové svačinky se 
sýrovou, zeleninovou a čočkovou pomazánkou opravdu záviděly! Další 
překvapení v podobě kuřátek z piškotů, marmelády a želatinových 
bonbónů připravily za pomoci paní učitelek děti ráno ve školce. To byla 
dobrota!!!! 
Všichni jsme společně strávili moc příjemné předvelikonoční odpoledne 
a vůbec nikomu se nechtělo domů. Odcházeli jsme však s dobrým 
pocitem, že jsme svým dětem věnovali čas a vytvořili s nimi pěkné 
výrobky, které budou zdobit naše domovy o velikonočních svátcích.  
Děkujeme  paním  u čitelkám   Pavle   Vá ňové   a   Adéle   Dufkové 
za  přípravu   velikono ční   dílni čky,   a    paní  Jaroslav ě    Půžové 
za občerstvení!!!                                                         Blanka Zvolánková 

Plavecký výcvik MŠ  
Předškoláci ve středu 16. dubna absolvovali již 5. lekci plaveckého 
výcviku v plaveckém bazénu v Hlinsku. Všichni se již zbavili 
počátečního strachu. Lektorky jim učení zpestřily krásnými 
říkankami a zábavnými hrami. Děti se v plaveckých dovednostech 
každou lekcí zlepšují.                              Adéla Dufková, učitelka MŠ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Recitaci jsme zakončili v Národním domě v Třebíči   

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 jsem se 
s  paní     učitelkou    Sobotkovou 
a taťkou vypravil do Třebíče, kde 
se v  Národním domě konala 
Krajská přehlídka recitace sólistů. 
Sešli se tady vítězové okresních 
kol recitačních soutěží ve čtyřech 
kategoriích. Já jsem byl v 1. kategorii, která už nebyla dále postupová. Měl jsem 
velkou trému, protože jsem recitoval na velkém jevišti a v porotě seděli 
doopravdičtí herci. Ale jak jsem začal básničku recitovat, tak už jsem trému neměl 
a dal jsem do toho všechno. Paní učitelka Sobotková a taťka říkali, že se mi to 
opravdu povedlo!!! Dostal jsem krásný pamětní list a občerstvení. Moje básnička, 
se kterou jsem vyhrál školní, oblastní i okresní kolo se jmenovala „Jak se hledá 
princezna“ od Michala Černíka. Návštěvu Třebíče jsme slavnostně zakončili 
v cukrárně a pak huráááááá domů!!!  Štěpán Zvolánek, 3. třída 
 

Poděkování  
Děkujeme touto cestou paní u čitelce Kate řině Sobotkové za doprovod 

Štěpána na všech recita čních sout ěžích, za vzornou pé či a starostlivost.        
                                                                                                   B. a J. Zvolánkovi 
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OKRSKOVÉ KOLO HRY PLAMEN 
V sobotu 26. 4. 2014 se v Dlouhé Vsi konalo 
Oblastní kolo hry Plamen. 
Na místním hřišti bylo v 9:00 hod. nastoupeno 
7 hlídek mladších, 8 hlídek starších a jedno 
družstvo přípravky.  Oudoleň  přijelo 
reprezentovat   jedno     družstvo    mladších 
a jedno družstvo starších žáků. Za mladší 
družstvo běželi Anička Blažková, Honzík 
Kubát, Nela Frűhbauerová, Honzík 
Frűhbauer,  Josef  Stehno   a   Tomáš Benc. 
V kategorii starších Kateřina Antlová, Ondřej 
Béna, Jakub Ondráček, Matěj Běhounek, 
Ivana Bencová, Martin Antl, Jana Kohoutová, 
Kateřina Kubátová a Michal Blažek. Soutěžilo 
se v disciplínách - požární dvojice, štafeta 
4x60 m a požární útok. Do konečného pořadí 
se také započítávalo umístění z podzimního 
kola závodu požárnické všestrannosti. Soutěž 
probíhala  za krásného slunečného počasí. Při požárních útocích starších začalo pěkně pršet a pršet vydrželo až 
do vyhlašování konečných výsledků. A jak to dopadlo? V kategorii mladších se naši umístili se na 7. míst ě. 
V kategorii starších se Oudoleň umístila na krásném 3. míst ě a postupuje do okresního kola, které se bude 
konat na Dukle v Havlí čkov ě Brod ě dne 24. 5. 2014.                                                                       Vlasta Bencová 
 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ DOSPĚLÝCH HASIČŮ 
Okrsková soutěž dospělých hasičů a hasiček se bude konat  17. května 2014 v Kojetín ě. 
 
 
 

OUDOLEŇSKÝ DESETIBOJ - 8. disciplína – Hod granátem 
8. disciplína desetiboje se konala v sobotu 12. dubna na louce u koupaliště. 
Tentokrát  desetibojaři  zkoušeli  házet    granáty    na    cíl (papírová krabice) 
a samozřejmě i hod do dálky. Měli jsme 3 pokusy, počítal se nejdelší hod. 
Komu se nedařilo v míření, ten to mohl dohonit dlouhým hodem.  
                                                                                                      Evka Rosická  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEJMENŠÍ HOKEJISTÉ CHOTĚBOŘE SE ROZLOUČILI SE 
SEZONOU 
První hokejovou sezonu zvládl úspěšně pětiletý Vojtěch Zvolánek, který začal 
v září loňského roku trénovat v „ náboru“ HC Chotěboř. Vojta neuměl bruslit, 
začal za hrazdičkou, ale po 14 dnech tréninků se na brusle postavil sám, 
stejně jako 15 jeho dalších nových kamarádů, které poznal. Na zimní stadion 
do Chotěboře jezdil Vojtík 3x týdně - ve středu, v pátek a v neděli. Společně s trenéry zvládli nejmenší hokejisté 
procvičit 30 různých cvičení a na závěr každého tréninku si zahráli hokej, při kterém se učili pracovat s pukem. 
Trenéři  Miroslav  Málek  a  Martin  Pelouch  byli  se  svými  svěřenci   moc   spokojeni,  velmi   často   je    chválili 
a povzbuzovali. Na závěr sezony si v neděli 16. března zahráli na turnaji v minihokeji (ročník 2008) v Chotěboři 
hned tři „opravdové“ zápasy s týmy HC Žďár nad Sázavou, HC Jihlava A a HC Jihlava B. Všichni  hráči  se  moc  

Výsledky – Hod granátem 
Příjmení Jméno Body 

Nejmenší do 5 let 

Rosická Eva 1 
Záhumenská Michaela 2 

DĚTI   6 - 11 let 

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

DĚTI 12 - 15 let 

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

MUŽI 

Brukner Tomáš 1 
Poul Jaroslav 2 
Sláma Michal 2 

ŽENY 

Hussliková Olga 1 
Bencová Vlasta 2 
Kárníková Božena 3 

Rosická Eva 4 
Ostatní závodníci se této disciplíny 

nezúčastnili. 

SPORTOVNÍ OKÉNKO 

SDH OUDOLEŇ 

Oudoleňský desetiboj  pro děti a dospělé závodníky 
9. disciplína  

Závody na kole 
 

sobota 10. května 2014   
start ve 14:00 hodin na stadioně. 

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

Startovné 10,- Kč 

TJ Sokol Oudoleň a Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň pořádá  

v sobotu 21. června 2014 

DĚTSKÝ DEN - SPORTOVNÍ ODPOLEDNE - VYHLÁŠENÍ DESETIBOJE 
Bližší informace budou zveřejněny. 



 

snažili,  drali  se  za  pukem, stříleli 
fanoušků skvělou podívanou. Při závě
medaili, kterou jim všichni rodiče moc př
V sobotu 12. dubna byla slavnostně ukon
„přípravky“ HC Chotěboř společným setkáním hrá
seznámili všechny přítomné s hodnocením celé sezony a s
jednotlivých hráčů. Rodiče vedoucím pod
obětavý přístup k jejich dětem, malí hokej
předměty. Posledním  písknutím  byla ukon
26. května začíná klukům gymnastika a letní p
budou hrát společně za 1. třídu HC Chot
zase trénovat!                                                             
 
 
 

Do nové vlády vkládáme naděje, že spolupráce bude s
předchozí. To se potvrdilo, když před mě
Sobotka. Ve více lokalitách vyjádřil podporu projekt
Především otázky související se zaměstnaností našich spoluob
spokojenost například s naší aktivitou v orientaci krajského školství k
návštěvě Střední průmyslové školy Třebí
přizpůsobením se reálné poptávce firem –
specialistů na zpracování plastů. V našem regionu fungují 
zaměření pomohly specifikovat společnosti Mann Hummel a Fraenkische. Oba tyto závody premiér 
rovněž navštívil a ocenil náš inovativní p
Navštívil rovněž Vysočina  Arenu  v  
olympijským centrem pro biatlon. Se zachováním zam
V těchto souvislostech není zatím nic rozhodnuto, pouze byla otev
praktického zajištění financování a provozu a projednání t
Během jara očekáváme i pracovní návště
Bez ohledu na politickou situaci musíme myslet taky na soulad našich 
zimy jsme se začali obávat sucha.  Dnes
připraveni na možné nejrůznější podoby p
republika bude patřit do pásma, kde se mů
deště a lokální záplavy. Kraj Vysočina je díky p
kromě jiného intenzívně věnovat opatření k
opomíjena. Připravili  jsme se  na  povodně
příroda řekla během jednoho roku – takhle ne! Myslím si, že je pot
a řekli, jak s vodou šetřit, jak ji udržet, jak s
včetně domácností. 
Dalším složitým problémem jsou silnice. Máme obrovské množství požadavk
jednoznačné, že všechny silnice na všec
Jednoduše proto, že počet silnic a jejich vytíženost zdaleka p
dohromady. Když se podíváme, jak bolavě
úseků, cítíme nutnou potřebu přehodnotit investice do dopravní obslužnosti. Dalším možným scéná
některých silnic, a to i v Kraji Vysočina, ze silni
ale bohužel, stav je takový. Došli jsme k
NEJ, ale prostředky přestávají být k dispozici.
Problémy jsou a budou se vším možným a musíme se snažit j
nářkem nebo stížnostmi nepřekročíme. P
potěšení z obyčejných lidských radostí.    
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  CND – Shellac      

     Trvanlivý   

  zpevňující lak 
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Kárníková Božena   - 777 164

 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

INZERCE:  Prodám 4 ks zánovní letní pneu

                      Jiří Hamerník, tel.: 723 859
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říleli  první  góly a připravili velkému počtu 
i závěrečném vyhodnocení získali bronzovou 

e moc přáli. 
ě ukončena sezona nejmenších hokejistů 

ným setkáním hráčů, trenérů a rodičů. Trenéři 
hodnocením celé sezony a s hodnocením 

e vedoucím poděkovali za vynikající práci a velmi 
tem, malí hokejisté byli obdarováni upomínkovými 

byla ukončena stará sezona, ale již v pondělí 
m gymnastika a letní příprava na novou sezonu, ve které 

ídu HC Chotěboř. Vojta už se moc těší, až začne 
                                                                             Blanka Zvolánková 

je, že spolupráce bude s ohledem na potřeby našeho kraje
ed měsícem navštívil Vysočinu i samotný předseda vlády 

il podporu projektům, jež jsou pro náš kraj a jeho další rozvoj podstatné.
ěstnaností našich spoluobčanů byly v popředí zájmu pana premiéra. Vyjád
orientaci krajského školství k potřebám trhu práce. O tom se p
řebíč, kde se seznámil s dobrou praxí středního školství na Vyso

– například v podobě zavedení nového oboru Energetika a oborového zam
našem regionu fungují společnosti, které tyto specialisty zam
čnosti Mann Hummel a Fraenkische. Oba tyto závody premiér 

ž navštívil a ocenil náš inovativní přístup ke vzdělávání odborníků pro konkrétní regionální zam
 Novém  Městě na Moravě, o němž se uvažuje, že by mohlo být národním 

olympijským centrem pro biatlon. Se zachováním zaměstnanosti v regionu souvisela i návště
to souvislostech není zatím nic rozhodnuto, pouze byla otevřena diskuse. Jsou nutné odborné analýzy i podmínky 

ní financování a provozu a projednání těchto projektů s příslušnými ministerstvy i místní samosprávou. 
pracovní návštěvy dalších ministrů. 

Bez ohledu na politickou situaci musíme myslet taky na soulad našich činností s přírodou. Bě
Dnes  to  nevidím  jako  bezprostřední  dramatické  ohrožení, 

jší podoby přírodních dějů. Předpoklad a poznatky klimatolog
it do pásma, kde se může množství srážek v průběhu roku snížit a pak naopak mohou p

ina je díky přehradám Vír a Želivka zásobárnou vody pro Prahu i Brno, proto se musí 
ření k zadržení vody v přírodě. Bohužel jsem zjistil, že

povodně, na množství vody z tajícího sněhu, nádrže byly př
takhle ne! Myslím si, že je potřeba, aby odborníci začali s

ržet, jak s ní nakládat rozumně v průmyslových provozech i ve všech dalších oblastech 

Dalším složitým problémem jsou silnice. Máme obrovské množství požadavků, ale nemáme tolik zdroj
né, že všechny silnice na všech trasách v České republice zcela perfektní nejsou a ani na Vyso

et silnic a jejich vytíženost zdaleka převyšují finanční prostředky, které jsme schopni dát 
dohromady. Když se podíváme, jak bolavě se opravuje dálnice D1 a jak složité je prosadit výstavbu nových dálni

ehodnotit investice do dopravní obslužnosti. Dalším možným scéná
ina, ze silniční sítě. Osobně bych byl velmi nerad, abychom k

ale bohužel, stav je takový. Došli jsme k nějaké hranici, kdy jsme civilizačně na vysoké úrovni, všechno si p
dispozici. 

Problémy jsou a budou se vším možným a musíme se snažit je řešit. Ovšem jen v rámci daných možností. Ty nijakým 
íme. Přesto si myslím, že si nežijeme špatně. Přeji vám, abyste to vnímali a m

ejných lidských radostí.                                                                     Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vyso
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ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM
   V měsíci květnu oslaví  výročí 

        Stanislav Tomek, Oudoleň 114 
          Antonín Stránský, Oudoleň 83
         Jana Plíhalová, Oudoleň 140

         Zdeňka Kohoutová, Oudoleň 183

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

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

Prodám 4 ks zánovní letní pneu  (4 měsíce jeté), rozměry 155/70 R13

Jiří Hamerník, tel.: 723 859 532 
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eby našeho kraje určitě lepší, než s vládou 
edseda vlády České republiky Bohuslav 

m, jež jsou pro náš kraj a jeho další rozvoj podstatné. 
edí zájmu pana premiéra. Vyjádřil 

ebám trhu práce. O tom se přesvědčil přímo při 
edního školství na Vysočině a jeho 

 zavedení nového oboru Energetika a oborového zaměření 
nosti, které tyto specialisty zaměstnávají. Nové studijní 

nosti Mann Hummel a Fraenkische. Oba tyto závody premiér České republiky 
tní regionální zaměstnavatele. 

mž se uvažuje, že by mohlo být národním 
regionu souvisela i návštěva uranového dolu Rožná. 
ena diskuse. Jsou nutné odborné analýzy i podmínky 

íslušnými ministerstvy i místní samosprávou. 

írodou. Během závěru letošní zvláštní 
ohrožení,  ale  měli  bychom  být  

edpoklad a poznatky klimatologů hovoří o tom, že Česká 
hu roku snížit a pak naopak mohou přijít přívalové 

ehradám Vír a Želivka zásobárnou vody pro Prahu i Brno, proto se musí 
. Bohužel jsem zjistil, že  tato  oblast  je  zatím  

hu, nádrže byly předpuštěny a najednou nám 
čali s tímto problémem pracovat 

myslových provozech i ve všech dalších oblastech 

, ale nemáme tolik zdrojů. A bohužel je 
eské republice zcela perfektní nejsou a ani na Vysočině nebudou. 

ředky, které jsme schopni dát 
a jak složité je prosadit výstavbu nových dálničních 

ehodnotit investice do dopravní obslužnosti. Dalším možným scénářem je vyřazení 
ychom k této variantě dospěli, 

 na vysoké úrovni, všechno si přejeme mít 

rámci daných možností. Ty nijakým 
eji vám, abyste to vnímali a měli 

hounek, hejtman Kraje Vysočina 
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Právo na tiskové chyby vyhrazeno.  

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
oslaví  výročí narození: 

Stanislav Tomek, Oudoleň 114  
Antonín Stránský, Oudoleň 83 
Jana Plíhalová, Oudoleň 140 

Zdeňka Kohoutová, Oudoleň 183 
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ozměry 155/70 R13, cena: symbolická. 


