Odpoledne s aerobikem

Volejbalový turnaj

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 20. září 2012 od 19:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.

INFORMACE OBECNÍ KNIHOVNY
Výpůjční doba v obecní knihovně od měsíce září zůstává ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 hodin a opětovně bude
otevřeno i v sobotu v době od 17:00 do 18:00 hodin.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Ve dnech 12. – 13. října 2012 se budou konat volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR.
Při těchto volbách je možné volit na voličský průkaz. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.
Voličský průkaz pro volby do Senátu Parlamentu ČR:
Na voličský průkaz pro volby do Senátu Parlamentu ČR může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde
jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu (Obec Oudoleň
patří do volebního obvodu č. 44, kam patří také tyto obce: Bezděkov, Čachotín, Čečkovice, Dolní Sokolovec,
Chotěboř, Jeřišno, Jitkov, Klokočov, Krucemburk, Lány, Libice n/D., Maleč, Podmoklany, Rušinov, Slavětín,
Slavíkov, Sloupno, Sobíňov, Víska a Ždírec n/D.).
Voličský průkaz pro volby do zastupitelstva kraje:
Nově je také možné volit na voličský průkaz při volbách do zastupitelstva kraje. Voličský průkaz se vydává pouze
voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby a může volit pouze
v rámci tohoto kraje.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:
osobně u obecního úřadu nejpozději ve středu 10. října 2012 do 16:00 hodin
podáním v listinné podobě doručeným nejpozději do pátku 5. října 2012. Toto podání musí být opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Při ověření
podpisu u krajských, městských a obecních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku.
Obecní úřad předá voličský průkaz voliči buď:
osobně
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu
voličský průkaz pošle voliči na adresu, kterou si určil.
Podrobné informace najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra – www.mvcr.cz – volby a nebo spolu se
žádostí o vydání voličského průkazu na webových stránkách obce: www.oudolen.cz – obecní úřad - volby 2012.

VODNÉ
Ve dnech 17. – 21. září 2012 se bude na obecním úřadě vybírat vodné.
Vodné činí do 29. 2. 2012 - 15,- Kč/m3 a od 1. 3. 2012 - 17,- Kč/m3
(od 1. 3. 2012 se obec stala plátcem DPH).
Vodné je možné platit přes účet, v tom případě je nutné si nejdříve zjistit
(osobně, telefonicky, e-mailem) na obecním úřadě částku.
Číslo účtu je: 102703292/0300, variabilní symbol: 2310+čp. (např. 23102 u čp. 2).
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DEN MAS V MODLÍKOVĚ
V sobotu 4. srpna 2012 pořádala Místní akční skupina Havlíčkův kraj o.p.s. v Modlíkově Den MAS aneb není
MASka jako maska. Za naši obec jsem se tohoto zábavného odpoledne zúčastnila společně se zástupci dalších
obcí, které tuto MASku tvoří.
Program byl velmi bohatý a modlíkovští ho perfektně připravili. Celým odpolednem všechny s humorem prováděl
pan Jaromír Najman, který s hudebním doprovodem přispěl k výborné náladě. Program setkání byl velmi bohatý ukázka výroby slaměných ozdob, zdobení kraslic a perníků, požární útok hasičů z Modlíkova, prodej výrobků
z keramiky, z korálků, z perníku, drobné bižuterie i velikonočních kraslic. Pro děti byl připravený skákací hrad,
sportovní soutěže a projížďky v koňském kočáře. Nechybělo výborné pohoštění a rožněné prasátko.
Celá akce se vydařila nejen díky krásnému počasí, ale především díky všem organizátorům a pořadatelům.
Blanka Zvolánková

MAS HAVLÍČKŮV KRAJ - DOTAZNÍK
Vážení občané, společně s obecním zpravodajem se Vám dostal do rukou dotazník. PROSÍM, NEVYHAZUJTE
JEJ DO KOŠE, ALE POKUSTE SE HO VYPLNIT. O co se vlastně jedná a proč na Vás někdo chce odpovědi na
otázky? Od roku 2006 působí v našem regionu Místní akční skupina Havlíčkův kraj (MAS), která se snaží
prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu získávat dotace na projekty na venkově. Příští rok
končí plánovací období 2007-2013 a již teď se připravují pravidla pro období 2014-2020. Pokud chceme i nadále
na našem území čerpat z evropských fondů dotace, musíme mít zpracovanou Integrovanou rozvojovou územní
strategii a podrobný Strategický plán MAS Havlíčkův kraj. Tomuto zpracování předchází důkladné zmapování
potřeb „v terénu“. Někdo může namítnout, že ho evropské peníze nezajímají, čerpat je nechce a stejně ví, že nic
neovlivní. Ať již máte názor jakýkoliv, věnujte 10 minut svého času zamyšlení nad tím, co by se dalo ve Vašem
okolí vylepšit, co by mohlo být pro Vaše místo, kde žijete, prospěšné. Když nebudeme čerpat my, budou čerpat jiní
a my budeme jen přihlížet. S Vaším panem starostou jsem domluvena, že dotazník obdržíte a vyplněný jej můžete
odevzdat na obecní úřad nebo do místní prodejny. Dotazník je možné také vyplnit elektronicky na webových
stránkách obce: www.oudolen.cz. Děkuji Vám všem, kteří nám pomůžete stanovit priority a cíle pro blízkou
budoucnost.
S přáním hezkého zbytku léta Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Havlíčkův kraj o.p.s.

SBOR DOBROVOLÝCH HASIČŮ
MLADÍ HASIČI
V sobotu 6. října 2012 se v Nové Vsi u Světlé uskuteční soutěž kolektivů Mladých hasičů – ZÁVOD POŽÁRNICKÉ
VŠESTRANOSTI (ZPV).

SDH pořádá dílny nejen pro zručné aneb opět „Nejen KREATIVNÍ MAMINKY“
Dovolte mi, abych vám prostřednictvím Oudoleňských listů sdělila pár informací o dílnách určených nejen pro
maminky.
Jak jistě víte, kurzy probíhaly již na podzim loňského roku a na jaře. Seznamovali jsme se s keramikou,
s aranžováním a s dalšími technikami.
Možná se ptáte, proč toto vzniklo. Je to jednoduché. Ne každý má možnost jet do města na nějaký kurz odreagovat
se a něco nového zkusit, a protože máme prostory (hasičská klubovna) a v okolí i šikovné lidičky, kteří se zabývají
různými zajímavými technikami, není nic lepšího, než si je sem pozvat. Pak se také sejdeme, popovídáme si,
zasmějeme se a něco nového zkusíme a hlavně nemusíme nikam daleko jezdit. Je nutné se pouze přihlásit a přijít.
Přijít může kdokoliv – maminky, babičky, děti, a pokud mají zájem i pánové, samozřejmě to není problém. A hlavně
vůbec to nemusí být člověk zručný, jedná se o opravdu jednoduché věci, se kterými vám pomůže i lektor kurzu,
proto tam je. Další možnost je přijít „jen tak na čumendu“.
Plán na rok 2012 s orientačními cenami a níže plán akcí pro děti (samozřejmě i děti mohou přijít na kurzy
pro maminky):
ZÁŘÍ

15. 9. a 29. 9. Keramika s Lenkou Sedlákovou z Jitkova, cena cca 300 Kč.
První termín výroba, druhý termín glazurování.

ŘÍJEN

20. 10. Tradiční čínská medicína s Michaelou Koppovou (info níže + pro zájemce
masáž). Cena 50 Kč povídání + 250 Kč masáž

LISTOPAD

Pletení z pedigu s Martinou Krištofovou z Oudoleně, cena cca 150 Kč

PROSINEC

8.12. Zdobení perníčků
15.12. Vánoční aranžování s paní Havlíčkovou z Přibyslavi, cena cca 150 Kč

AKCE PRO DĚTI
ZÁŘÍ
Drakiáda
LISTOPAD
11. 11. - Svatováclavský lampionový průvod
PROSINEC – LEDEN Závody na čemkoli – pytle, sáňky atd.
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Nejen„ KREATIVNÍ MAMINKY“
Odpoledne nejen pro maminky se uskuteční

v sobotu 15. 9. 2012 v 13:30 hodin (cca do 16:00)
v hasičské klubovně.

Téma této dílny bude

KERAMIKA.
Po čase si opět pohrajeme s keramickou hlínou pod vedením paní Lenky Sedlákové z Jitkova.
Akce se uskuteční, pokud bude přihlášeno alespoň 10 osob.

Co s sebou: nůž, váleček, pero, štětec nebo kartáček, hřebík, plátno min 70x70 cm
nebo dřevěná podložka, hadr na ruce, vykrajovátka, 2x miska na vodu.
Cena: cca 200 – 300 Kč/osobu – cena dle spotřeby materiálu, glazury, počtu osob
na akci a využití pece.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Přihlášky formou sms s heslem KERAMIKA na níže uvedený telefon
do 10. 9. 2012 – přihlášení je nutné kvůli nákupu materiálu. Děkuji.
Těší se na vás Evka, 776 85 25 03

Nejen „KREATIVNÍ MAMINKY“
odpoledne nejen pro maminky se uskuteční

v sobotu 20. 10. 2012 v 13:00 hodin v hasičské klubovně

Tradiční čínská medicína
+ pro nahlášené bude ošetření masáží a akupresurou

Srdečně vás zvu na odpolední povídání a představení tradiční čínské medicíny. Povíme si,
jak funguje naše tělo a jak si tato medicína dokáže poradit s disharmonií v našem těle.
Poodkryjeme podstatu akupunktury, baňkování, moxování, masáže Tuina a zaměříme se
na stravování, které Číňané považují za 40-60% této medicíny a také se dozvíte proč.
Ráda se během víkendu setkám se zájemci, kteří si budou chtít osobně vyzkoušet ošetření
masáží, akupresurou či budou mít zájem o sestavení jídelníčku a bylinnou pomoc. Po studijní
stáži v Číně se mi osvědčilo zkombinovat ošetření pomocí masáže a akupresury. Používám
kombinaci tradiční čínské masáže Tuina a naší relaxační masáže. Uvolní se tak zatuhlá
místa a působí se na příslušné body. Doba ošetření je 30 min. masáž + 30 min. akupresura,
cena 250 Kč. Používám bylinné oleje, které uvolní, prokrví a uleví od bolesti.
Osobně se na vás těším. Michaela Koppová
Cena: 50 Kč povídání, 250 Kč masáž + akupresura
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Přihlášky formou sms s heslem CINA na níže uvedený telefon do 15. 9. 2012, kdo má
zájem i o masáž, prosím ihned napsat do přihlašovací sms – přihlášení je nutné kvůli
sestavení časového plánu ošetření masáží a akupresurou.
Těší se na vás Evka, 776 85 25 03
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KRAJ VYSOČINA
Slovo hejtmana
V létě si více všímáme přírody, máme na to přece jen
více času – už proto, že dny jsou delší. Při častých
diskusích o přírodě jsem si opět připomněl, že
nejlépe prospějeme rozvoji krajiny i zemědělcům
konzumací českých produktů. Jednou ze základních
potravin v našem jídelníčku jsou brambory. To je
známý a pro nás samozřejmý fakt stejně jako
skutečnost, že každý třetí český brambor vyroste na
Vysočině. Ne tolik známý je fakt, že už od roku 1923
funguje u nás Výzkumný ústav bramborářský
v Havlíčkově Brodě. Ústav se zabývá agrotechnikou,
výživou, fyziologií, chemií, jakostí, genetikou,
šlechtěním a ochranou brambor. Poskytuje také
poradenské služby. I jeho zásluhou je vysoká kvalita
této naší oblíbené poživatiny na našich polích
i talířích.
V srpnu
jsem
zahajoval
v
Oudoleni
na Havlíčkobrodsku odborný bramborářský seminář
spojený s výstavou vzorků hlíz raných odrůd brambor
a přehlídkou odrůdových pokusů brambor. Díky
příznivým podmínkám i odborníkům se u nás
bramborám daří. A ty naše vysočinské jsou i chuťově
nedostižné. Kdo má možnost porovnání, jinou
bramboru už chtít nebude. Ale pozor, protože jsou
tak dobré, je možno se jich přejíst, což se mi podařilo

při
ochutnávce
na
bramborářských
dnech
v Havlíčkově Brodě.
Příroda našeho kraje a zemědělská výroba patří
k sobě a nelze je oddělit. A o potravinářských
produktech to na Vysočině platí dvojnásob. Je
dobře, že si častěji i při nákupech všímáme původu
potravin a že díky mnoha i naším propagačním akcím
už více preferujeme poživatiny české nebo ještě lépe
regionální. Pomáháme tím nejen zemědělcům, ale
zároveň ovlivňujeme stav přírody.
S blížícím se podzimem pro mě končí čtyřleté období
ve funkci hejtmana Kraje Vysočina. Vzpomínky
a pocity z této etapy mého života jsou vesměs
pozitivní. Především jsem se za tu dobu na všech
úrovních potkal v našem kraji s množstvím lidí
ochotných poctivě pracovat pro společný prospěch.
Starostové měst a obcí, úředníci, zaměstnanci
kulturních, školských a zdravotnických zařízení,
pracovníci v obchodě a ve firmách nejrůznějšího
zaměření – na všech místech jsem nalézal lidi,
kterým o něco jde a umí zabrat. Také proto se cítíme
na Vysočině příjemně a vnímáme, že náš kraj je
regionem vlídných a schopných lidí. Rád bych všem
našim občanům velmi poděkoval a popřál jim do
dalšího období pevné zdraví a časté pracovní
i soukromé radosti.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nový průvodce zavede turisty do všech pivovarů
Vysočiny
Po několika úspěšných publikacích se Kraj Vysočina
rozhodl rozšířit nabídku turistických materiálů.
Krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism
připravuje pro návštěvníky našeho regionu průvodce
s názvem „Pivovary na Vysočině“. Reaguje tím na
aktuální trend cestovního ruchu, kdy se velké
procento turistů zajímá o gastronomii v jednotlivých
částech Česka a v mnoha případech o zlatavý mok
a jeho výrobu. Kraj Vysočina má v daném odvětví co
nabídnout. Pivovarů, ať již velkých nebo jen malých
rodinných, jsou v kraji téměř dvě desítky. Informační
materiál bude obsahovat podrobnou mapu s popisem
jednotlivých výroben, nabídku služeb a nebudou
chybět ani fotografie a kontaktní údaje.
Z dlouholetých zkušeností víme, že na veletrzích
cestovního ruchu a obdobně tematicky zaměřených

akcích, kde se pohybují potenciální návštěvníci
Vysočiny, je největší zájem o mapy. Proto se dá
předpokládat zájem nejen o publikaci „Pivovary
na Vysočině“, ale i o další dvě připravované
publikace z dílny Vysočina Tourism. Publikace doplní
rozsáhlou sadu propagačních materiálů, v rámci
které je možno zmínit např. mapy jezdeckých stezek
po Vysočině, mapa „Adrenalin na Vysočině“, „Zima
na Vysočině“ nebo „Památky UNESCO na Vysočině“.
Průvodce „Pivovary na Vysočině“ by měl být hotový
na sklonku roku 2012. Zájemci si budou moci
vyzvednout materiál v sídle Kraje Vysočina, Vysočina
Tourism nebo ho mohou dostat při aktivitách
pořádaných Krajem Vysočina a na veletrzích
cestovního ruchu.
Ing. Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina pro oblast
kultury a cestovního ruchu

TJ SOKOL OUDOLEŇ – VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 4. srpna se horní hřiště stalo dějištěm
již desátého jubilejního ročníku volejbalového turnaje.
Ten bezesporu patřil k nejvydařenějším, velkou zásluhu
na tom mělo počasí, hojná účast družstev a skvělá
sportovní atmosféra.
K ranní prezentaci se dostavilo 10 družstev,
svojí účastí nás mile překvapilo i družstvo AGU Luka
nad Jihlavou, které bylo velice příjemným zpestřením
celého turnaje, nejen po herní, ale i lidské stránce.
Součástí úvodních minut byla i bilance let minulých –
za celou historii turnaje bylo nejúspěšnější družstvo
Chaloupky, které do té doby vybojovalo dvakrát
1. místo a třikrát 2. místo.
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Poté se již přistoupilo k rozlosování jednotlivých družstev do 2 skupin a celý turnaj
konečně mohl začít. V rámci skupiny se tradičně hrálo systémem „každý s každým“
na 2 vítězné sety, první dvě místa byla postupová. Vyvrcholením sportovního dne byly
krásné zápasy o medailové pozice, z nichž nejlépe vyšlo družstvo PZ, čímž zároveň
obhájilo loňské vítězství.
POŘADÍ:
1. PZ (kapitán Vladimír Zvolánek)
2. Chaloupka (kapitán Ivo Béna)
3. Kiburi (kapitán Tomáš Holub)
Velký dík patří rodině Rosických za poskytnutí výborného zázemí, všem
pořadatelům, sponzorům Hewlett-Packard (dodavatel IT technologií, výrobků a služeb), Ferrino (outdoorové
vybavení), Vilém (pekárna), Obci Oudoleň a v neposlední řadě všem zúčastněným, a to hráčům i fanouškům.

SPORTOVNÍ OKÉNKO
„Ve sportovním okénku bychom Vám chtěli představit malé i mladé sportovce a sportovkyně z naší obce.
Mnoho dětí a mladých lidí se aktivně zabývá různými sportovními aktivitami a velmi úspěšně, a přitom
o nich nikdo neví. A to je škoda. Postupně bychom chtěli oslovit tyto reprezentanty naší obce a alespoň
krátce je představit na stránkách zpravodaje. A jelikož je nám jasné, že nemůžeme znát všechny, obracíme
se na rodiče, ale i na ostatní občany, aby nám je pomohli nalézt.“
Dnes Vám představíme Elišku Ondráčkovou a
Annu Stehnovou, jedenáctileté sportovkyně,
které úspěšně reprezentují naši obec ve fitness
step aerobiku.
ZA JAKÝ TÝM SOUTĚŽÍTE?
Za Sportovní klub BM FITNESS, kategorie kadet
fitness step aerobik
JAK SE JMENUJÍ ČLENKY VAŠEHO TÝMU?
Kristýna Beránková, Lucie Borovská,
Andrea Jírová, Dorota Koubková,
Eliška Ondráčková, Kateřina Pešková,
Anna Stehnová, Valentýna Svobodová
JAK ČASTO PROBÍHAJÍ TRÉNINKY?
Už 3 roky, 5x týdně.
JAKÉ JSOU VAŠE DOSAVADNÍ ÚSPĚCHY?
Rok 2010:
2. místo mistrovství České republiky
Rok 2011:
2. místo mistrovství České republiky
Rok 2012:
2. místo mistrovství České republiky
4. místo mistrovství Evropy - Praha
A VÁŠ NEJBLIŽŠÍ CÍL?
Co nejlepší umístění na mistrovství světa v Holandsku
v říjnu 2012, kam jsme se nominovaly.
Děkujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.
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Oudoleňské odpoledne s aerobikem
Plácek před kulturním domem ožil hudbou
a pohybem. Všichni milovníci aerobiku a tance
si mohli zacvičit se zkušenými trenérkami z BM
Fitness Havlíčkův Brod, které v naší obci se
svými svěřenkyněmi absolvovaly sportovní

soustředění. Cvičení bylo určeno dětem i dospělým
a nechyběly ani ukázky step aerobiku a aerobiku
předvedené trénovanými děvčaty. Kdo přišel, určitě
nelitoval. Bylo se na co dívat, ale hlavně zde panovala
dobrá nálada a letní pohoda. A že aerobik není jen
pro děvčata, dokázala i hrstka místních chlapců.
Všem
zúčastněným dětem, dospělým, divákům
a celému klubu BM Fitness děkujeme za pěkný
sportovní zážitek!

KULTURA A INZERCE
CITÁTY
• Mnoho může síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale
všechno zmůže jedině láska.
• Ten nikdy mnoho nevykoná, kdo jen své slzy počítá.
• Po něčem toužit jest již důvod k žití.
• Dokud žijeme, učíme se žít.
• Člověk musí mít něco, co by mohl zbožňovat, jinak je
jeho život prázdný.
Jaroslav Vrchlický (100. výročí úmrtí)

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci září oslaví výročí narození:
Josef Janáček, Oudoleň 51
Miroslav Plíhal, Oudoleň 140
Marie Drápalíková, Oudoleň 76
Věra Slámová, Oudoleň 7
BLAHOPŘEJEME !!

Pedikúra, ošetření nohou
Manikúra, nehtová modeláž
VEŠKERÁ PÉČE V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA
Mokrá pedikúra, ošetření ztvrdlé kůže,
nehtů, peeling, masáž.
Mokrá, suchá manikúra, lakování a zdobení.
P-schine – zpevnění a ozdravení
vašich nehtů s vysokým leskem.
Gelové a akrylové nehty.

Kárníková Božena
777 164 122

POJEĎTE S NÁMI V ZÁŘÍ NA VÝLET
8. 9. sobota odpoledne
VELBLOUDÍ FARMA
Pojedeme za troškou exotiky. Uvidíme, jak se v našich klimatických podmínkách daří
korábům pouště – velbloudům.
15. 9. sobota
ZNOJEMSKÉ VINOBRANÍ (celodenní výlet)
Tato akce se nemusí představovat. Vůně burčáku a vína, otvírání mázhausů, řemeslný jarmark, hudba a tanec
a ostatní doprovodný program.
22. 9. sobota
TELČSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI (celodenní výlet)
Kdo má rád trochu historie, dorazí na správné místo. Městem zavládne středověk, ožijí řemesla, ochutnáme
dobroty a to celé bude podbarveno dobovou hudbou. Telčské náměstí se stane živou kulisou.
Informace o cenách a časech odjezdů na tel. čísle: 776 297 888 (I. Vítek a I. Danišková, Havl. Borová)
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