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SVATOMARTINSKÝ   

LAMPIONOVÝ  PRŮVOD 
 

Děti, maminky (i s kočárky), tatínkové, 
babičky i dědečkové, pojďte s námi! 

 

Sraz v pátek 11. 11. 2016 v 16.45 hodin  
před kulturním domem  
(za jakéhokoliv počasí),  

odtud v 17.00 hodin vyrazíme s lampiony  
na promenádu obcí.  

Lampiony mohou být koupené nebo 
vlastnoručně vyrobené, 

ale hlavně je vezměte s sebou. 
 

Svatý Martin přijede na bílém koni 
a bude mít opět připravené občerstvení 

a možná i překvapení. 

Obec Oudoleň spolu se Základní školou a Mateřskou školou 
v Oudoleni všechny srdečně zve na 

SPOLESPOLESPOLESPOLEČNNNNÉÉÉÉ    UVUVUVUVÍÍÍÍTTTTÁÁÁÁNNNNÍÍÍÍ            

ADVENTNÍHO ADVENTNÍHO ADVENTNÍHO ADVENTNÍHO ČASUASUASUASU    
    vvvv    nednednedneděli 27. li 27. li 27. li 27. listopadu 2016listopadu 2016listopadu 2016listopadu 2016    

    

A CO VÁS A CO VÁS A CO VÁS A CO VÁS ČEKEKEKEKÁÁÁÁ????    

JARMARKJARMARKJARMARKJARMARK    

Od 14.00 hodin si budete moci nakoupit v kulturním domOd 14.00 hodin si budete moci nakoupit v kulturním domOd 14.00 hodin si budete moci nakoupit v kulturním domOd 14.00 hodin si budete moci nakoupit v kulturním domě    drobndrobndrobndrobnéééé    
ddddáááárerererečky: výrobky z vky: výrobky z vky: výrobky z vky: výrobky z včelelelelíííího voskuho voskuho voskuho vosku, , , , perníkové adventníperníkové adventníperníkové adventníperníkové adventní    vvvvěnce nce nce nce     

a kalenda kalenda kalenda kalendááááře, he, he, he, hááááčkovankovankovankovanéééé    vvvváááánonononočnnnníííí    ozdobyozdobyozdobyozdoby, , , , adventnadventnadventnadventníííí    vvvvěncencencence, sv, sv, sv, svíííícny…cny…cny…cny…    
    

    VÁNOVÁNOVÁNOVÁNOČNÍ BNÍ BNÍ BNÍ BESESESESÍÍÍÍDKADKADKADKA    

V 16.00 hodinV 16.00 hodinV 16.00 hodinV 16.00 hodin    vystoupí v kulturním domvystoupí v kulturním domvystoupí v kulturním domvystoupí v kulturním domě    ddddětitititi    
ze základní a mateze základní a mateze základní a mateze základní a mateřskskskskéééé    šššškoly.koly.koly.koly.    

    

ROZSVROZSVROZSVROZSVĚCENCENCENCENÍÍÍÍ    VVVVÁÁÁÁNONONONOČNNNNÍÍÍÍHO STROMUHO STROMUHO STROMUHO STROMU    

V 17.00 hodin rozsvítíme vánoV 17.00 hodin rozsvítíme vánoV 17.00 hodin rozsvítíme vánoV 17.00 hodin rozsvítíme vánočnnnníííí    stromstromstromstrom    
ppppřed kulturned kulturned kulturned kulturníííím domem.m domem.m domem.m domem.    

    

Žááááci zci zci zci záááákladnkladnkladnkladníííí    šššškoly koly koly koly napenapenapenapečou a ozdobí perníou a ozdobí perníou a ozdobí perníou a ozdobí perníčky.ky.ky.ky.    
A tradiA tradiA tradiA tradičnnnně    bude na Vbude na Vbude na Vbude na Váááás taks taks taks takéééé    čekat vekat vekat vekat váááánonononočnnnníííí    čaj a vaj a vaj a vaj a váááánonononočky.ky.ky.ky.    

Vstupné dobrovolné Vstupné dobrovolné Vstupné dobrovolné Vstupné dobrovolné ----    výtvýtvýtvýtěžek bude vek bude vek bude vek bude věnovnovnovnováááán Zn Zn Zn ZŠŠŠŠ    a Ma Ma Ma MŠŠŠŠ    OudoleOudoleOudoleOudoleň....    
PPPPŘIJIJIJIJĎTE, TTE, TTE, TTE, TĚŠÍŠÍŠÍŠÍME SE NA VME SE NA VME SE NA VME SE NA VÁÁÁÁS.S.S.S.    

    Zastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve na 

POSEZENÍ SE SENIORYPOSEZENÍ SE SENIORYPOSEZENÍ SE SENIORYPOSEZENÍ SE SENIORY    
    vvvv    sobotu 12. listopadu 2016 od 18.00 hodin vsobotu 12. listopadu 2016 od 18.00 hodin vsobotu 12. listopadu 2016 od 18.00 hodin vsobotu 12. listopadu 2016 od 18.00 hodin v    zasedací místnosti obecního úřaduzasedací místnosti obecního úřaduzasedací místnosti obecního úřaduzasedací místnosti obecního úřadu....    

 Vystoupí hudebně pohybový kroužek lidových tradic ze základní školy s ukázkami „Jak si dříve děti hrály“. 
 K poslechu zahraje harmonikář pan Jan Frühbauer a spol. Občerstvení zajištěno. 

                     

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 
 

Vánoční prázdniny  budou  zahájeny  v  pátek 
23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 
2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017. 
Jednodenní   pololetní   prázdniny   připadnou 
na pátek 3. února 2017. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou 
probíhat od 20. 2. do 26. 2. 2017.  
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 
13. dubna 2017. 
Hlavní  prázdniny   budou   trvat   od   soboty 
1. července 2017 do pátku 1. září 2017. 
Školní vyučování ve školním roce 2017/2018 
začne v pondělí 4. září 2017.  

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

4. ročník 5. ročník 
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Výsledky hlasování ve volbách  
do zastupitelstva kraje   

ve dnech 7. – 8. 10. 2016  
v obci Oudole ň 

 
Počet voli čů ze seznamu voli čů   286 
Počet voli čů, kteří volili            130  tj. 45% 
Počet platných hlas ů       130 
 
Počet platných hlas ů pro jednotlivé strany: 
Ano 2011 23  hlasů 
KSČM 23  hlasů 
KDU – ČSL 18  hlasů 
ČSSD 16  hlasů  
ODS 12  hlasů  
Starostové pro občany 10  hlasů 
Žijeme Vysočinou - TOP 09 a Zelení   7   hlasů 
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI...   6   hlasů 
Koalice Svoboda a přímá demokracie...   6 hlasů 
Starostové PRO VYSOČINU   4  hlasy 
Strana svobodných občanů   2  hlasy 
ZMĚNA pro Vysočinu   2 hlasy 
Česká pirátská strana   1 hlas  

  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20. 10. 2016 

Ve dnech 28. - 30. listopadu 2016 
bude probíhat v zasedací místnosti obecního úřadu  

 
  PŘÍJEM VĚCÍ ve středu 23. 11. 2016 od 7.30 do 17.00 hodin 

PŘIJÍMÁME: pouze zachovalé dětské oblečení a dětské boty. 

Vše označené cenou a značkou, včetně seznamu všech 

jednotlivě rozepsaných kusů s cenami. 

NEPŘIJÍMÁME: špinavé, poškozené a velmi obnošené oblečení.

VÝDEJ VĚCÍ A TRŽEB v pondělí 5. 12. 2016. 

 

− Zastupitelstvo bere na vědomí prodej pozemků 
v průmyslové zóně (2 500 m2 a 1000 m2) za těchto 
podmínek: kupující hradí náklady spojené se 
zaměřením a sepsáním kupní smlouvy, cena 
pozemku  pro místní 20 Kč/m2, pro cizí 40 Kč/m2, 
do 2 let doložit projekt stavby včetně stavebního 
povolení, další přesnější podmínky budou uvedeny 
ve smlouvě a budou projednány na příštím 
zasedání. 

− Zastupitelstvo schvaluje pronajmout pohostinství 
v kulturním domě žadatelce na dobu od 1. 12. 2016 
do 31. 12. 2017 za stejných podmínek jako měla 
firma AUVICO, s. r. o. 

− Zastupitelstvo doporučuje na základě žádosti 
pokácení stříbrného smrku na pozemku p. č. st. 
154/1  v  k.  ú.  Oudoleň,  obvod  150  cm  ve  výšce 
100 cm. Strom je rozdvojený, hrozí jeho pád. 

− Zastupitelstvo doporučuje na základě žádosti  
pokácení olše u potoka na pozemku obce p. č. 
648/45 v k. ú. Oudoleň. 

− Zastupitelstvo doporučuje na základě žádosti 
pokácení 2 ks modřínů na pozemku p. č. 104 v k. ú. 
Oudoleň, obvod kmenů ve výšce 130 cm činí 280 
cm a 150 cm  a pokácení 3 ks smrků na pozemku 
p. č. 648/27 v k. ú. Oudoleň, obvod kmenů ve výšce 
130 cm činí 90 cm. Stromy ohrožují majetek a bez-
pečnost. Zastupitelstvo doporučuje výsadbu 2 kusů 
nových stromů dle vlastního výběru.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky kon-
trolního měření spotřeby vody, s nabídkami na za-
koupení cisterny na pitnou vodu, s možností dotace 
na vrt na posílení zdroje a s možností dotace na vý-
měnu šoupat a kohoutů. Zastupitelstvo schvaluje 
výměnu šoupat a kohoutů na vodovodním řádu 
obce Oudoleň firmou Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a. s. 

− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce: 

Era    450 452,23 
ČSOB, a. s. 2 275 065,76 
Česká spořitelna, a. s.    204 907,57 
Česká národní banka    770 955,59 
Celkem 3 701 381,15 

 

Z toho peněžní záruky činí 278 483 Kč. Peněžní 
prostředky    obce    bez    peněžních    záruk   činí 
3 422 898,15 Kč.  

− Zastupitelstvo schvaluje realizaci projektu Základní 
školy a Mateřské školy Oudoleň v rámci dotačního 
programu Fondu Vysočiny - Životní prostředí 2016 
na pozemcích obce. 

− Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou změnu 
č. 5/2016, která se týká příjmů a výdajů  spojených 
s volbami do  zastupitelstva  kraje  a příjmu dotace 
z POVV 2016 ve výši 110 tis. Kč na projekt 
Rozšíření veřejného osvětlení.  

− Zastupitelstvo bere na vědomí: 
− organizaci oslav 620 let od založení obce, 

termín konání 10. 6. 2017 
− organizaci  jarmarku  (27.  11.), plesu (31.  12.) 

a vydání PF 2017 
− organizaci Posezení pro seniory (12. 11.) 
− na příštím zasedání bude projednán návrh 

rozpočtu na rok 2017 a plán inventur 
− do konce roku bude provedena kontrola 

hospodaření obce, školy a kontrola kontrolní 
komise. 

  
  

 
  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ 
Zasedání Zastupitelstva Obce Oudoleň se bude konat 
ve čtvrtek 24. 11. 2016 od 18.00 hodin  v zasedací 
místnosti obecního úřadu.  
 
KALENDÁŘ NA ROK 2018 
Obec Oudoleň bude příští rok vydávat kalendář obce 
na  rok  2018.  V  kalendáři  budou  zveřejněny   staré 
a nové fotografie obce a domů v obci. Obracíme se 
na Vás s prosbou o zap ůjčení starých fotografií. 
Fotografie hned vrátíme. Někteří z Vás již takto učinili, 
za což jim velice děkujeme, ale abychom zaplnili celý 
kalendář, potřebovali bychom ještě další fotografie.   

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
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VÝSLEDKY MĚŘENÍ VODY V MĚSÍCI ŘÍJNU 
OLŠINY 
− počet domácností napojených na obecní vodovod   41 
− počet domácností, které provedly měření    36, tj. 88 % 
− počet domácností, které měření neprovedly     5 

 
− spotřeba dle vodoměru v rezervoáru v Olšinách   43 m3 
− spotřeba dle měření domácností     39,013 m3 
− rozdíl          3,987 m3 

Poměříme-li počet domácností, které neprovedly měření, s rozdílem odběru vody u zdroje a v domácnostech, 
můžeme říci, že nedochází k úniku vody. 
 
BŘEZINA 
− počet domácností napojených na obecní vodovod    102 
− počet domácností, které provedly měření       91, tj. 89 % 
− počet domácností, které měření neprovedly      11 

 
− spotřeba dle vodoměru v rezervoáru v Březině    214 m3 
− spotřeba dle měření domácností      139,061 m3 
− rozdíl           74,939 m3 

 
Poměříme-li počet domácností, které neprovedly měření, s rozdílem odběru vody u zdroje a v domácnostech, 
můžeme říci, že dochází k velkému úniku vody.  
 
OBRACÍME SE PROTO NA ODB ĚRATELE VODY Z BŘEZINY OPĚTOVNĚ S PROSBOU O DŮKLADNOU 
KONTROLU VODOVODNÍHO VEDENÍ U DOMŮ. 
(Vodu  z B řeziny  odebírají  domácnosti  v horní části obce až po Drápalíkovy, Oudole ň 76, na stran ě jedné 
a po Půžovy, Oudole ň 47, na stran ě druhé.) 
 
Zastupitelstvo schválilo výměnu šoupat a kohoutů na vodovodním vedení, takže poté bude možné zjistit, na jakém 
úseku dochází k úniku vody. 
Ale i při vyřešení tohoto problému stále trvá, že se vlivem sucha velmi snížila vydatnost vrtu v Březině, takže 
zastupitelstvo dále zvažuje posílení zdroje Březina a také nákup cisterny na pitnou vodu. 
Děkujeme všem, kte ří se zodpov ědně zúčastnili tohoto kontrolního m ěření.  
 

  

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOTĚBOŘ, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPOZORNĚNÍ PROVOZOVATELŮM 
SPALOVACÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ V DOMÁCNOSTECH 
Podle platného zákona o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva 
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní a ústřední 
vytápění, povinen provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje. 
Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková 
osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. 
Provozovatel má povinnost provést první kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje 
nejpozději do 31. 12. 2016. Tzn., že nejpozději po tomto datu by měl každý provozovatel na vyžádání obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností (Městského úřadu Chotěboř) tento doklad předložit. Kontrolu technického 
stavu a provozu kotle provádí odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj 
udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. O proškolení odborně způsobilé osoby by měl výrobce kotle 
vystavit doklad, ve kterém uvede minimálně název a sídlo výrobce, identifikační údaje o proškolené osobě, seznam 
typů spalovacích stacionárních zdrojů, na které se oprávnění vztahuje, a dobu platnosti oprávnění. Právě tímto 
dokladem bude odborně způsobilá osoba prokazovat provozovateli kotle své oprávnění k požadované činnosti. 
Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR je pravidelně 
aktualizován na webových stránkách http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php  a na webových stránkách výrobců 
kotlů. V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu 
technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného 
typu spalovacího zdroje (např. stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce kotle). Pokud 
provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu 
technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je zákonem o ochraně ovzduší 
vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty.  
Na začátku topné sezóny je třeba připomenout, že v domácích topeništích lze spalovat pouze palivo, které je k to-
muto účelu určené výrobcem. Dále je třeba věnovat pozornost čtyřem základním parametrům, které zásadním 
způsobem ovlivní množství emisí znečišťujících látek, tedy náš kouř. Záleží na tom, do jakého kotle dáváte palivo 
(otázka typu spalovacího zařízení), co tam dáváte (odpadky do kamen nepatří), jak topíte (otázka nastavení 
přívodu vzduchu, malý přívod vzduchu významně zhoršuje kvalitu spalování, lépe je přikládat častěji menší dávky 
paliva) a v neposlední řadě záleží na instalaci a údržbě (otázka čištění komínu a teplosměnných ploch).  
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MATEŘSKÁ ŠKOLA   
Tak nám začal podzim. To bylo v říjnu hlavní téma, 
kterému jsme se s dětmi věnovali z různých pohledů. 
Zkoumali jsme, co „pan podzim“ dokáže na našich 
zahrádkách, v sadech, v lese, na poli. Jak mění 
stromy, jaké používá barvy. Sbírali jsme plody, které 
jsme zkoumali všemi smysly, a také z nich vyráběli 
různá zvířátka: bramborové ježky, kaštanové ježury, 
kaštanové srnečky nebo pejsky podle toho, jak se 
povedla. Největší radost však přinesl dýňový skřítek,  
kterého si děti vyrobily za pomoci pana Janáčka a pojmenovaly ho 
Ludvíček. Podle jeho velikosti by se dalo říci, že to byl skřet, ale jeho 
roztomilost z něho nakonec udělala klučinu, kterého děti každý den ve škol-
ce zdraví. Stačí nakouknout hlavními dveřmi do školy a Ludvíčka uvidíte. 
S příchodem podzimu jsme si také začali zvykat na  méně  příjemné počasí 
při vycházkách, na to, že se musíme jinak a více oblékat. 
Dne 20. 10. jsme s dětmi oslavili Den stromů, popřáli a zazpívali jsme naší 
nádherné lípě na školní zahradě. Přírodou jsme tento měsíc opravdu žili, 
učili jsme se ji i chránit – splnili jsme první úkol celoškolního recyklačního 
programu Recyklohraní: lovili jsme nepotřebné baterie a umožnili tak dětem 
zkušenost s jejich zpětným odběrem. 
Při  opravdu nepříjemném dešťovém počasí jsme místo vycházek a běhů 
do přírody chodili cvičit do kulturního domu. Jeden den dopoledne jsme vyrazili s MŠ Havlíčkova Borová na pásmo 
animovaných pohádek do kina v Krucemburku. 
Těšíme se na další práci s dětmi a také na společné tvořivé odpoledne s jejich rodiči.                     Paní učitelky MŠ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
ZŘÍCENINA HRADU RONOVEC 
V úterý 11. 10. se žáci 3., 4. a 5. ročníku učili 
v přírodě. Čekal je terénní program s názvem 
Ronovec, který pořádá chaloupecká pobočka 
v Horní Krupé.  Lokalita pod hradem je vyhlá-
šena za území Natura 2000 s ochranou 
mřenky mramorované. 
Cestou z Březnice na zříceninu hradu plnili 
školáci různé úkoly -  poznávali stromy, lesní 
společenstva a hráli hry – na klíšťata, na ry-
bičky, hledali studánku. Prohlédli si nejstarší 
smrk na Vysočině  a dozvěděli se zajímavosti 
o mřence, která bývala dříve běžnou rybičkou 
v našich potocích. 
Počasí bylo příznivé, cesta lesem velice  pěk-
ná, výprava se vydařila a všichni se vrátili 
spokojeni.                            Dagmar Losenická 
 

� Líbil se mi terén. Šli jsme kolem ohrady, kde se na maso chovali daňci a jeleni. Cestou tam jsme hledali 
studánku a hráli jsme hru na klíšťata s kolíčky. Byli jsme rozděleni do skupin. Když jsme došli k hradu Ronovec, 
hledali jsme studánku, vnitřní opevnění hradu, rytířský palác atd. Naše skupina měla vnitřní opevnění hradu. Šli 
jsme k potoku, kde byl padací most. V potoce žije chráněný druh ryby – mřenka mramorovaná. Hráli jsme hru 
na mřenky: paní nám rozdala papírky a ty jsme si dali do kapes a byli 3 rybáři a my jsme museli doběhnout 
zpátky na Ronovec, aniž nám vytrhli papírky z kapes. Kdo přežil, vyhrál.                                             Jan Z., 5. r. 
     

� Líbilo se mi, jak jsme šplhali do kopce. Viděli jsme daňky. Potom 
jsme hledali studánku. A viděli jsme veverku. Naše skupina 
dostala za úkol najít na hradě Ronovci podhradí. Na hradě 
Ronovci to bylo pěkné. Líbilo se mi to. Také se mi líbilo, jak jsme 
hráli na klíšťata.                                                           Vojta Z., 3 r. 
 

BESIP 
V pátek 14. 10. k nám přijela paní Monika Mrštíková, která zajišťuje 
odbornou výuku dětí. Děti si během pěti vyučovacích hodin 
zopakovaly značky, pravidla silničního provozu a shlédly prezentace. 
Závěrečná hodina byla věnovaná soutěžení ve družstvech. Programu 
se zúčastnili všichni naši žáci. Na jaře budou pokračovat praktickým 
ověřováním znalostí na dopravním hřišti.                Dagmar Losenická 
                                                                                                                                                          

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

BM FITNESS HAVLÍČKŮV BROD 

PODZIM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 
Naše školní zahrada se pomalu ukládá ke spánku. Děti si užily úrody 
muchovníků, jahod, ostružin, švestek, dřínů, rajčat a kedluben. 
Posbírali jsme semínka trvalek, ta na jaře vysejeme. Rostliny před 
zimou nebudeme stříhat, protože uschlé poskytují úkryty pro užitečný 
hmyz. A když budeme mít štěstí a dočkáme se opravdové zimy, 
vykouzlí na nich mráz a sníh další květy, tentokrát bílé.    
                                                                                Dagmar Losenická 
 
 
 
SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ „PLAMEN“ 
Měsíční přípravy na první kolo soutěže mladých hasičů "Plamen" 
utekly  jako  voda  a den  soutěže  1. 10. byl tu. Všichni jsme se sešli 
v sobotu  dopoledne  před  hasičskou  zbrojnicí, odkud nás společně 
s mladými hasiči z Havlíčkovy Borové dopravil autobus s panem 
Bencem na místo dění. Podzimní závod požární všestrannosti se 
konal v Habrech. Start i cíl závodu byl v prostorách areálu pod ha-
sičskou zbrojnicí. Za náš sbor běžely dvě hlídky. Za mladší Štěpán 
Holas, Karolína  Babáková, Hana  Zvolánková, Alžběta  Zvolánková 
a Jan Frühbauer a za starší Štěpán Zvolánek, Anna Blažková, Michal 

Blažek, Jan  Zvolánek 
a Tomáš Benc. Za jed-
notlivce potom běžela Ivana Bencová. Obě naše hlídky vybíhaly 
současně,  teprve  cestou  se  rozdělily  a  každá  dále pokračovala 
po své barevně označené trase. Na startu neměli soutěžící největší 
obavu z toho, zda cestou správně splní všechny úkoly, ale  z  tunelu, 
kterým museli všichni proběhnout.  Po doběhu do cíle jsme si koupili 
něco na zub a mohlo se jet domů.  
A jak to dopadlo? Mladší obsadili 35. místo z celkem 51 soutěžících 
hlídek, starším se tolik nedařilo z 59 hlídek obsadili 51. místo. Ivaně 
Bencové patřilo 22. místo. 
Díky pěknému počasí a dobré atmosféře to byl příjemně strávený 
čas.                                                                              Lenka Holasová 
 

  
 

BM FITNESS POMALU UKONČUJE SEZÓNU 
2016 
Na počátku roku 2016 vstoupily závodní týmy 
klubu BM Fitness do své již páté závodní 
sezóny. BM Fitness se od svého založení již 
pořádně rozrostl a dokazuje to skutečnost, že 
v letošním roce závodilo celkem 6 týmů ve 4 růz-
ných věkových kategoriích. 
Závodnice sbíraly cenné kovy od prvních do-
mácích nominačních závodů až po medaile 
získané na mistrovství světa, které se letos 
konalo v polovině října ve Vídni. Před letními 
prázdninami  však    ještě    děvčata    vyrazila 
na mistrovství Evropy do Karlových Varů a i tam 
se dokázala probojovat na stupně vítězů. Pře-
možitelkami našich holek byly opět pouze zá-
vodnice z Ruska, a to jak na mistrovství Evropy, tak i na mistrovství světa.  
Zato na domácích závodech mistrovství České republiky, které se konalo 1. – 2. 10. 2016 v Praze, to pořádně 
zacinkalo a holky z BM Fitness získaly celkem 5 titulů mistryň ČR v 6 různých věkových kategoriích. Naše holky 
Eliška Ondráčková a Anička Stehnová tak spolu se svými týmovými kamarádkami rozšířily v roce 2016 svoji sbírku 
medailí o 6 zlatých medailí, titul mistryň ČR, titul vicemistryň ME a z mistrovství světa přivezly krásný bronz (před 
nimi byly pouze dva týmy z Ruska). 
Příští týden je čekají poslední domácí závody v Českých Budějovicích a závěrečnou akademií všech týmů sezóna 
2016 skutečně skončí. 
…..a než se nadějeme, bude se zahajovat sezóna nová. Kéž by zase přinesla radost v podobě úspěchů, neboť 
právě dosažený úspěch  je  náplastí na spoustu dřiny, času, energie, odříkání,  ztrátu  psychických a fyzických sil. 
A že obhajovat své výsledky je mnohem obtížnější než první dosažení velkého úspěchu, o tom ví své každý 
sportovec. Eliška s Aničkou to dokázaly opakovaně několikrát za sebou, za což jim patří velký obdiv.                 
                                                                                                                                              Mgr. Dagmar Ondráčková 
 

Družstvo starších 

Družstvo mladších 

Bronzové medailistky z Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech 
ve Vídni (Eliška Ondráčková druhá zleva, Anička Stehnová čtvrtá zleva) 
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                                                                                    ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

                  V měsíci listopadu oslaví výročí narození: 
 

                     Benc Miloslav, Oudoleň 103 
          

                                   BLAHOPŘEJEME!BLAHOPŘEJEME!BLAHOPŘEJEME!BLAHOPŘEJEME!    
                                                         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak máme za sebou další volby. Pro mne osobně je velmi potěšitelná skutečnost, že ve volbách do krajského 
zastupitelstva jsem potřetí za sebou získal nejvíce hlasů ze všech uchazečů. Zároveň zvítězila sociální demo-
kracie, za níž jsem kandidoval. Rád bych všem voličům za tu důvěru poděkoval. Tento výsledek beru jako ocenění 
naší práce za osm let, po které vedeme Kraj Vysočina. Ačkoliv je vždy obtížnější pozice obhajovat než pouze 
kritizovat a přijít před voliče s čistým štítem – přesněji řečeno nepopsanou minulostí. Předvolební kampaň byla 
v našem kraji vedena poměrně korektně, ale přece jen jsem musel čelit i některým neférovým útokům a ne-
pravdivým pomluvám. Leč zjevně v očích občanů zvítězila poctivá práce. 
Té  výrazné  podpory  Vás  voličů  si velmi vážím. Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, nejsou povolební jednání u konce 
a definitivní. A vím, že doladit všechny souvislosti nového uspořádání rady kraje a konkrétních pozic nebude 
snadné. Nicméně za sebe mohu slíbit, že budu jednat bez předsudků a případných osobních zaujatostí. Za pod-
statnější považuji prospěch celé Vysočiny a jejích obyvatel. Tak jak jsem se o to snažil po celých osm let. A pokud 
budu zvolen hejtmanem, rád budu v této práci pokračovat.                             Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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PLÁNOVANÉ AKCE 
11. 11. 2016 Svatomartinský průvod SDH 
12. 11. 2016 Posezení se seniory Obec 
27. 11. 2016 Jarmark a rozsvěcení stromečku Obec, ZŠ a MŠ Oudoleň 
 5. 12. 2016 Mikuláš TJ Sokol 
10. 12. 2016 Vítání občánků Obec 
31. 12. 2016 Obecní ples Obec 

KULTURA A INZERCE 

KALENDÁ Ř NA ROK 2017 
 

Na obecním úřadě, v prodejně 
 COOP a na Poště Partner si 
   můžete zakoupit kalendář  
             na rok 2017  
        TURISTICKÉ PODOUBRAVÍ. Cena 68 Kč/ks. 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

 

- chodba Obecního úřadu Oudoleň 


