Co z toho, že zítra bude líp,
když vždy, když se ráno
vzbudím, je dnes. (Autor neznámý)
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ZASEDÁNÍ
Í ZASTUPITELSTVA OBCE DNE

2 2. 2010
25.
- projednat žádost o pronájem pozemku p. č. 570/6
2
o výměře 351 m v k. ú. Oudoleň
Oudole na dobu 5 let na
místě samém dne 25. 3. 2010 v 17:30 hodin,
k jednání budou přizváni
př
účastníci jednání.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.
- projednat na příštím
íštím zasedání žádost ředitelky ZŠ
a MŠ Oudoleň o zjištění
zjišt
možnosti zajíždění
autobusové linky č. 600300 Chotěboř
Chot
– Havlíčkova
Borová (odjezd z Chotěboře
Chot
v 6:15 hodin) na
zastávku Oudoleň – váha na základě závazného
zájmu občanů z Jitkova o umístění
umíst
dětí v Mateřské
škole v Oudoleni.
íštím zasedání možnost vykoupení
- projednat na příštím
a přípravy
ípravy stavebních parcel.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- navržený program
gram zasedání. Hlasování: pro: 8,
8
proti: 0, zdržel se: 0
nepř
na el.
- návrh, aby oddíl stolního tenisu nepřispíval
energii. Hlasování: pro: 7, proti: 1, zdržel se: 0.
- možnost zajištění
ní realizace trestu – obecně
prospěšné práce v naší obci.. Hlasování: pro: 8,
proti: 0, zdržel se: 0.
- prodej vyřazeného regálu z místní knihovny Obci
Slavětín za cenu 500,- Kč. Hlasování: pro: 8, proti:
0, zdržel se: 0.
ádání humanitární sbírky dne 11. 3. 2010
- uspořádání
v době od 16:30 – 17:30 hodin. Hlasování: pro: 8,
proti: 0, zdržel se: 0.
- členy požární hlídky na Mysliveckém plese dne
6. 3. 2010: Mgr. Blanka Zvolánková a p. Pavel
Stránský. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.
- opětovně reklamovat špatný spád u střechy
st
u
základní školy a hasičské
ské klubovny firmě
firm Chládek
a Tintěra Havlíčkův Brod a. s. Hlasování: pro: 8,
proti: 0, zdržel se: 0.

Zastupitelstvo
stupitelstvo obce projednalo:
projednalo
- výstavbu nového rezervoáru v Březině. Obec
oslovila vlastníky pozemku PK 177 v k. ú. Slavětín
u Oudoleně se žádostí o prodej části pozemku
nutného k výstavbě
ě nového rezervoáru.
- připomínku ke zřízení
ízení zámečnické
záme
dílny v budově
na pozemku p. č. st. 137 v k. ú. Oudoleň.
Připomínka
ipomínka se týká obavy o zhoršení televizního
signálu a kolísání el. proudu při práci v zámečnické
dílně. Občanům
m bude sděleno,
sd
že jejich obavy jsou
neopodstatněné.
né. Pakliže provoz zámečnické
záme
dílny
bude uveden do provozu, bude její provoz
v souladu se všemi předpisy.

Zastupitelstvo obce zamítá:
- žádost o zproštění
ní od placení poplatku za
vytváření a odvoz odpadků.. Hlasování: pro: 8,
proti: 0, zdržel se: 0.

Zastupitelstvo obce ukládá:

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

 Letního a zimního
imního oblečení (dámské, pánské,
pánské dětské)
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1 m2)
 Domácích potřeb: nádobí bílé i černé, skleničky - vše funkční
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek,
př
polštářů, dek a spacích pytlů
Věci, prosíme, zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Sbírka se uskuteční ve čtvrtek 11. března 2010
201
od 16:30
0 do 17:30
1
hodin v hasičské klubovně.
VĚCI, KTERÉ NÁM NEDÁVEJTE:
Elektrospotřebiče,
lektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače, nábytek,
jízdní
zdní kola, lyže, dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil, matrace, koberce
1

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:
- s předávacím protokolem klíčů od
-

-

kulturního
domu.
Zastupitelstvo obce řešilo výměnu klíčů v kulturním domě. Pí
Olga Hussliková předložila návrh cvičebních hodin dívek.
s informacemi týkajících se odradoňovací stanice. Obci byla od
Ministerstva financí ČR přislíbena na výstavbu odradoňovací
stanice v Březině dotace ve výši 2 mil. Kč. Firma Vodní zdroje
Ekomonitor, spol. s. r. o., Chrudim byla na základě smlouvy o
dílo vyzvána k zahájení prací na díle.
s obsahem Nájemní smlouvy, týkající se budovy nacházející se
na pozemku p. č. st. 137 v k. ú. Oudoleň.
s Výroční zprávou o činnosti školy ve školním roce 2008/2009.
s příspěvkem hejtmana kraje do obecních periodik.
s upozorněním Krajského úřadu kraje Vysočina na vady
cenových regulačních nařízení vydávaných obcemi.
s průběhem jednání Svazku obcí, plynofikace obcí Borovsko.
se zápisem ze schůze správní rady o. p. s. Havlíčkův kraj
konané dne 23. 2. 2010 a s pozvánkou na valnou hromadu dne
11. 3. 2010.
s termíny základní odborné přípravy velitelů a strojníků Jednotky
SDH Oudoleň. Materiály byly předány p. Janáčkovi.
s vyúčtováním obecního plesu.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY
TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat
ve čtvrtek 25. 3. 2010 od 18:00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
WEBOVÉ STRÁNKY NAŠÍ OBCE
Webové stránky naší obce byly rozšířeny o další sekce:
- ve fotogalerii o sekci „Historie“ – zde jsou zveřejněny
fotografie zapůjčené od p. Jiřího Zvolánka (kronikáře obce) a
od občanů, týkající se dávné i bližší historie naší obce. Jsou
zde zveřejněny fotografie domů, fotografie z výstavby
kulturního domu, staré fotografie ze života naší obce –
divadlo, odvedenci apod. Věříme, že Vás tyto fotografie
zaujmou, a pokud máte doma i nějaké další fotografie
z historie naší obce, budeme rádi, když nám je zapůjčíte a my
je také zveřejníme. Fotografie si pouze ofotografujeme a ihned
Vám je vrátíme zpět, takže se nemusíte obávat jejich ztráty.
Pokud máte tu možnost můžete je také zaslat elektronickou
cestou na e-mail obce: obec@oudolen.cz.
- sekce „Společenská kronika“ - touto sekcí jsme zejména
reagovali na žádost vzdálenějších Oudoleňáků, zda by bylo
možné na webových stránkách umístit informace o úmrtí,
narození apod. Aby také oni byli informováni o tomto dění
v obci a mohli se např. zúčastnit rozloučení.
- sekce „Propagační předměty“ - v této sekci je zveřejněn
přehled propagačních předměty naší obce, které je v současné
době možné si zakoupit na obecním úřadě (některé předměty i
v prodejně nebo místním pohostinství).
WEBOVÉ STRÁNKY MÍSTNÍ KNIHOVNY
Místní knihovna v Oudoleni má své vlastní webové stránky:
www.knihovnaoudolen.webk.cz, na kterých můžete najít
nejen základní informace o knihovně, ale také vyhledat knihy
v knihovně a nebo uplatnit své připomínky.

-2-

EVIDENCE OBYVATEL
STATISTIKA K 1. 1. 2010
Pohyb obyvatel k roce 2009:
Narození
1
Zemřelí
2
Přistěhovali
8
Odstěhovali
3
Sňatek
5
Rozvod
0
Počet obyvatel k 1. 1. 2010: 347
Nejčastější příjmení:
Ondráček-Ondráčková
Sláma-Slámová
Zvolánek- Zvolánková
Benc- Bencová
Holas – Holasová

28
24
20
18
17

Nejčastější ženská jména:
Marie
Jana
Jaroslava
Anna
Hana, Vlasta, Zdeňka

13
11
9
8
6

Nejčastější mužská jména:
Jiří
Pavel
Josef
Jaroslav
Jan, Petr

17
13
12
11
9

Věk
0 – 9
10 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 – 89
90 – 99
Průměrný věk:

Muži
20
29
33
27
27
24
14
7
9

Muži
Ženy

Ženy
12
18
23
28
23
16
13
14
9
1
37 let
42 let.

SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že za poslední měsíce, spíš za poslední rok, došlo v místním kulturním domě ke značným škodám
na zařízení, např. vystříkání hasičských přístrojů, rozbité WC, rozbitá okna, zapálený odpadkový koš, věčný
nepořádek a podobně, a vzhledem k tomu, že
ž spousta lidí a mládeže vlastnila klíče od tohoto KD, došlo k výměně
skoro všech zámků. Toto rozproudilo značnou diskusi. Nové klíče byly přiděleny proti podpisu zatím
za
asi deseti
lidem, kteří při sportovních či jiných akcích musí u těchto být a zodpovídají za pořádek a bezpečnost. Toto opatření
nesměřuje v žádném případě k omezení sportovních, kulturních či jiných společenských aktivit, ale k zachování
pořádku a omezení pohybu osob v KD v Oudoleni, které zde nemají co dělat. Takže Vám
V
děkuji za správné
pochopení a pomoc při řešení tohoto problému.
Jinak skoro po dvouletém jednání se nám podařilo získat stoprocentní dotaci na výstavbu odradoňovací stanice pro
zdroj naší pitné vody v Březině. Jelikož však stávající stav rezervoárů v této lokalitě je ve značně nevyhovujícím
stavu, chtěli bychom tyto tři stávající nádrže nahradit jednou
jedn novou nádrží.. Tím by došlo ke zkvalitnění pitné vody i
v jiných ukazatelích než je radon a zároveň bychom docílili i vyššího tlaku vody. Nyní proběhnou práce na
upřesnění projektové dokumentace, žádosti o stavební povolení, výběrové
výběrové řízení a dopadne-li
dopadne vše tak, jak má, tak i
ke stavbě nového rezervoáru a odradoňovací stanice.
Rovněž bychom v tomto roce chtěli provést opravu
Dotace získané do rozpočtu
rozpo
obce
veřejné komunikace od čp. 67 po čp. 121. Takže i v této
ekonomicky těžké době, kdy se naše obec potýká
v roce 2009
s nedostatkem financí, které jsou oproti jiným rokům
V roce 2009 získalaa obec do rozpočtu
rozpo
tyto dotace:
ještě více kráceny, se nám podaří zrealizovat pár
školení hasičů
690,- Kč
hodnotných akcí, které budou přínosem pro občany naší
obce.
CZECH POINT
38.258,- Kč
Dále se chceme pokusit o vykoupení pozemku ke zřízení
zří
volby
12.701,- Kč
a zasíťování alespoň tří nových stavebních parcel, které
naše obec potřebuje.
otřebuje. Pochopitelně potřebujeme vykoupit
státní správa a školství
46.262,- Kč
pozemky a sehnat peníze na jejich zaplacení a zasíťování.
Pochopitelně, kdyby někdo z Vás měl nějaký dobrý
školství - sportovní akce
1.715,- Kč
nápad, jak získat do obce a pro obec tolik potřebné
oprava místní komunikace
134.000,- Kč
finance, nebo pakliže vlastníte pozemky, které jsou
v územním plánu obce zakresleny a navrženy jako možné
CELKEM
233.626,- Kč
stavební parcely a byl ochoten je obci za rozumnou cenu
prodat, já i celé zastupitelstvo naší obce toto uvítá.
Jinak nám všem přeji pevné zdraví a hodně úspěchů v osobním i společenském životě.
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:

Augustin Václav
starosta obce

POPLATEK ZA POPELNICI A POPLATEK ZA PSA
Ve dnech 15. – 19. března
řezna 2010 se bude na obecním úřadě vybírat:
- poplatek za popelnici:

250,- Kč občan, který má v obci trvalý pobyt
500,- Kč chalupář za rekreační objekt

- poplatek za psa:

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

Občané
ané také mají možnost zaplatit poplatky přímo
p
na účet obecního úřadu číslo 215945167/0300
(variabilní symbol: číslo
íslo popisné nebo evidenční).
eviden
Upozorňujeme občany,
any, že na základě
základ Obecně závazné vyhlášky obce Oudoleňň č.
č 1/2008 o místních
poplatcích jsou tyto poplatky splatné nejpozději
nejpozd do 31. března 2010.
Včas nezaplacené poplatky může
ůže obec zvýšit
zvýš až na trojnásobek.
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
praštělo, hromady sněhu
ěhu lemovaly naše cesty.
K radosti dětí
tí a ustaranosti řidičů. Děti jásaly, zvykem
šoférů bývá brblat nad silni
silničáři, kteří „nevěděli, že
přijde
ijde zima a zasype silnice…“
Ale myslím, že každým rokem se i údržba silnic

Slovo hejtmana
Tak tu máme březen
ezen a tedy jaro snad za humny.
Letošní paní Zima svou roli neodbyla, i když Vánoce
ještě tu idylickou kulisu postrádaly. Další měsíce
m
se
už ovšem představila
edstavila v celé své kráse – mrzlo až
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zlepšuje. V letošním náporu mrazu a sněhu jsme
častěji slyšeli i slova uznání. A pochopení, že silničáři
nemohou být najednou všude, ale že odvádějí
poctivou práci, i když jim často dával živel zabrat.
Myslím,
že
se
ukázala
lepší
koordinace
celokrajského řízení na našich silnicích. A taky se
projevila užitečnost nové spolehlivé a výkonné
techniky, kterou jsme hromadně pořídili na podzim
pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny. A za
niž jsme byli mnohými kritizováni. Především pak
díky profesionální a obětavé práci zaměstnanců
správy silnic byly naše cesty solidně průjezdné i při
náporech sněhových vánic. Neméně náročné bylo
minulé období pro zaměstnance služeb ve městech –
ti měli plné ruce práce s odklízením sněhu z ulic,
rampouchů z okapů a se zprovozněním chodníků. Na
okrajích měst a na vesnicích zase často občané
bojovali se sněhem svýma rukama a lopatami. Všem
patří poděkování za to, že i tu tuhou zimu jsme zvládli
docela slušně.
Taky bych se rád zmínil o jedné zdánlivé
maličkosti, která ale vyvolala už v minulosti a nyní
opět vzrušenou diskusi. Krajské zastupitelstvo podalo
Parlamentu České republiky zákonodárnou iniciativu,
aby byl název našeho kraje změněn z doposud
oficiálně ústavním zákonem schváleného „Vysočina“
(s dalším přídomkem …., se sídlem Žižkova ulice,
Jihlava, tvořená územími okresů…) na logičtější
název Kraj Vysočina. Ten se stejně používal a
používá, protože bez přívlastku „kraj“ nebylo vždy
jasné, o co vlastně jde. Samotné slovo Vysočina je

názvem zeměpisného území i typu krajiny. Vyskytuje
se také u všech možných subjektů, od zemědělských
družstev, výrobních družstev, provozů po sportovní
mužstva a tak dále. Zjistili jsme, že celkem se
objevuje v téměř 250 názvech. Pak docházívá ke
zmatení. My žádáme pouze o doplnění slova kraj buď
před nebo za Vysočina, aby oficiální název zněl Kraj
Vysočina nebo Vysočina kraj.
Nejde o rozmar úředníků nebo o nějakou hru se
slovíčky. V běžných textech lze poznat smysl názvu
ze souvislostí. Ale například zápisy do katastru
nemovitostí, soudní spisy nebo datové schránky a
další úřední operace vyžadují přesnost, jinak dochází
ke zmatení, chybám a neplatnosti úkonů. To vše je
častější se stále širším používáním elektronické
komunikace. Ta je rychlejší, pohodlnější, levnější, ale
taky náročnější právě na přesnost. Proto doufáme, že
parlament náš návrh na tuto změnu ústavního
zákona schválí a ušetří tak naše občany mnohých
nedorozumění a přehmatů.
Důležitější ale je, aby se tu lidem slušně a
spokojeně žilo – ať to bude na Vysočině, v kraji
Vysočina nebo v Kraji Vysočina. Teď právě moc
důvodů k optimismu nemáme. V kostech ještě cítíme
tu zimu, navíc krize a rostoucí nezaměstnanost nás
nepouštějí se svých pařátů. Přesto věřím, že tak jak
blížící se jaro prohřeje naše promrzlá těla a zkřehlé
duše, v nastávajícím čase najdeme dostatek způsobů
k naplnění našich dnů pěknými prožitky.
Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dne 19. 2. 2010 proběhl v mateřské škole karneval. Děti společně se svými učitelkami vyzdobily třídu mateřské
školy. Tanec vystřídala zkouška obratnosti – skákání do
obručí, probíhání mezi kuželkami, přeskakování přes tyč.
Pak následoval tanec společně se žáky základní školy,
nechyběla ani přehlídka masek v rytmu hudby.
Na závěr následovalo pohoštění připravené dětmi
z mateřské školy z ovoce a piškotů. Poděkování patří
maminkám - pí Blance Zvolánkové a pí Evě Zvolánkové
za napečené cukroví. Karnevalu se zúčastnili i někteří
rodiče a prarodiče.
Březen bude v mateřské škole v znamení příprav na
velikonoční svátky.
pí Pavla Váňová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŽIJEME OLYMPIÁDOU!
Celý měsíc únor jsme výuku tělesné výchovy zaměřili na
XXI. ZOH ve Vancouveru. Žáci měli za úkol sledovat a zjišťovat informace o olympiádě, o našich sportovcích, o
jejich přípravě, o jejich sportovních úspěších a neúspěších během závodění. Součástí projektu byly i znalostní
testy, ve kterých děti odpovídaly na všetečné otázky týkající se zimních olympijských her. Zpracované projekty
můžete shlédnout na chodbě naší školy a sami posoudit, jak se náramně
povedly. Ještě nás čekají 2 sportovní doplňkové disciplíny a budeme znát
vítězné družstvo. Sportu ZDAR!

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ S TEMATIKOU PŘÍRODY A MYSLIVOSTI
V únoru jsme se zúčastnili výtvarné soutěže s tematikou přírody a myslivosti. Do
práce se zapojili všichni naši žáci společně se žáky z Havl. Borové. Mezi
nejlepší se probojoval Matěj Běhounek ze 4.třídy, který se umístil na krásném 3.
místě a získal tak pěknou knihu Toulky českou přírodou. Gratulujeme.
Pro případné zájemce jsou výtvarné práce vystaveny k nahlédnutí na chodbě
naší školy. Kdo se zajde podívat, určitě nebude litovat.
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NÁVŠTĚVA KRAJSKÉ KNIHOVNY
V úterý 23. února jsme navštívili krajskou knihovnu v Havlíčkově Brodě.
Poutavý program „Jak se vaří
va í kniha“ o tom, kdo všechno stojí u vydání nové
knihy, děti
d zaujal. Na závěr je čekalo překvapení – dárek v podobě pohádkové
knížky Skřítek
Sk
v Hlavě z havlíčkobrodského
kobrodského nakladatelství Hejkal. Hned jsme ji
začali
čali číst a všem se líbí.
 Dne 23. 2. jsme byli v knihovně v Havlíčkov
kově Brodě. Když jsme tam
přišli,
išli, tak nám paní říkala
íkala o knížkách. Pak nám dala kartičky
kart
a na těch kartičkách
bylo jméno a příjmení
p
a název knížky a my jsme ji museli hledat. Pak nám ještě
druhá paní říkala, jak se vaří knížka. Kuba Bačkovský
kovský byl kuchař,
kucha Jára byl
nakladatel, Katka byla spisovatelka, Anička
Ani ka byla redaktorka, Ond
Ondřej byl korektor
a Tomáš byl ilustrátor. Moc se mi to líbilo. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hledali
knížky. (Jakub O., IV. tř.)
t

REGIONÁLNÍ ŠKOLNÍ
PROJEKTY EVVO
Ve čtvrtek 25. února
a jsme se zúčastnili
zúč
projektu „Obklopeni
přírodou“. Přijela k nám koordinátorka tohoto projektu a připravila si
pro děti spoustu her a zajímavých činností s tématikou přírody. Děti
se zájmem pracovaly a dozvěděly
ly se spoustu nových informací.
 Líbilo se mi, jak nám paní učitelka
itelka všechno vysv
vysvětlila. (Martin
A., II.tř.)
 Moc se mi líbilo, jak nám paní učitelka
uč
vyprávěla o přírodě.
Dostávali jsme různé úkoly. Poznali jsme kousek přírody.
p
(Káťa K ,.III. tř.)
Mezi
Dávala nám
 Dne 25. 2. u nás byla paní z Velkého Meziříčí.
úkoly a my jsme je měli udělat.
lat. Moc se mi to líbilo, hlavn
hlavně jak
jsme hledali, kdo ke komu patří. Taky se mi líbil vrtulník nohatý, byl to vymyšlený brouk. Ta paní byla moc
hodná a už vím, že se užovka svléká z kůže a že pták sní půlku jablka. (Jana H., IV. tř.)
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________

_

Co nás čeká v březnu ?
 V úterý 16. března pojedou žáci 3., 4. a 5. ročníku na exkurzi do muzea Poličky.
Poličky
 V úterý 23. března se z provozních důvodů nebude vařit ve školní jídelně.
 Ve dnech 22. – 24. března pojedeme se žáky 2., 3., 4., 5. ročníku do ekologického centra
Chaloupky.
 V pátek 26. března si děti, které navštěvují kroužek tanečního aerobiku,, zasoutěží ve Žďáře nad
Sázavou,, kde budou vystupovat se skladbou Gumy méďa. Držme jim palce, ať to zvládnou!

VELIKONOCE VE ŠKOLE
Zveme všechny na velikonoční výstavu, která se bude konat
ve dnech 30.. – 31. března v době od 12:00 do 17:00 hodin.
hodin
Ve středu 31. března od 13: 00 hodin bude probíhat výtvarná dílna pro
veřejnost - výroba velikonočních dekorací - pod vedením pí učitelky Svobodové.
DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 20. února se v našem kulturním domě
dom konal tradiční dětský
karneval. Přišlo si ho užít 82 dětí v maskách, ale také 142 dospělých.
dosp
Celým
odpolednem provázel Krejčík
ík Honza se svými pomocníky Špulkou, Nemyslíkem
a Jehličkou. Děti s nimi zpívaly, tancovaly, soutěžily
sout
a za odměnu získávaly
skladkosti a drobné ceny. Všechny masky byly krásné, nápadité a tak jsme je při
p
vyhodnocení odměnili
nili perníkovou medailí a p
pěknými cenami.
Na závěr karnevalu se děti s Krejčíkem
číkem Honzou fotografovaly a mohly získat i
jeho podpis. Pro všechny účastníky
astníky bylo připraveno
p
občerstvení – zákusky,
párek v rohlíku a čaj. Zpestřením karnevalu byla prodejní výstava keramiky
pí Lenky Sedlákové.
Největší poděkování patříí sponzorům,
sponzorům, bez kterých bychom tuto akci nemohli uskutečnit:
uskute
SDH Oudoleň, TJ
Sokol Oudoleň, Obecní úřad Oudoleň,
ň, p. Josef Křesťan,
K
Zelená lékárna Chotěboř, pí Marie Antlová. Děkujeme!
D
Velké díky patříí naší mládeži a všem dalším, kteří
kte nám ochotně pomohli se zajištěním
zajiště
karnevalu a také se
závěrečným úklidem. Dále děkujeme
kujeme všem, kteří
kte nám upekli výborné řezy a zákusky.
Doufám, že se karneval líbil a už se na všechny moc těšíme
t
zase příští rok!
Mgr. Blanka Zvolánková
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TJ SOKOL OUDOLEŇ
ZÁVODY NA PYTLÍCH
I když páteční počasí způsobilo vrásky na čelech pořadatelů, neházeli přesto flintu do žita. A dobře udělali.
Neděle totiž překvapila krásným slunečným počasím, a tak se Šímův kopec mohl stát dějištěm závodů na pytlích.
K prezentaci se dostavilo 19 dětí, přišlo i neméně dospělých – ať rodičů či organizátorů, často v roli obou.
Úderem desáté hodiny vyrazili na trať první závodníci, každý si nejprve projel dráhu v tréninkovém pokusu, poté
následovaly 2 jízdy na čas. Nutno říci, že postavit se na start a spustit se dolů vyžadovalo od každého notnou
dávku odvahy – mráz totiž přes noc přeměnil vyjetou dráhu na vysokorychlostní trať. Do soutěžního klání se
nakonec pustili i dospěláci. V průběhu závodů se mohl každý zahřát horkým čajem a doplnit energii tatrankou.
Při vyhlašování výsledků nechyběly ani stupně vítězů, příhodně postavené ze sněhu. Největší odměnou
pro vítěze byly bezesporu opravdové medaile, které u dětí vzbudily naprosté nadšení. Na tvářích všech se pak
zrcadlila radost z krásně prožitého sportovního dopoledne, neboť jak pravil už pan Coubertin: „Není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se.“ A jak to celé dopadlo?
Kategorie: PŘEDŠKOLÁCI
1. Julie Šťastná
2. Jan Kubát
3. Josef Stehno ml.
4. Štěpán Zvolánek
5. Matyáš Plíhal
6. Anna Blažková

Kategorie: 4. + 5. TŘÍDA
1. Dominik Plíhal
2. Michal Strašil
3. Kateřina Antlová
4. Matěj Běhounek
5. Ondřej Béna

Kategorie: 2. + 3. TŘÍDA
1. Anna Stehnová
2. Eliška Ondráčková
3. Martin Antl
4. Michal Blažek
5. Kateřina Kubátová
6. Tomáš Husslik
7. Jana Losenická
8. Patrik Strašil

Kategorie: MUŽI
1. Petr Husslik
2. Pavel Plíhal
3. Josef Stehno
4. Ivo Béna
5. p. Šťastný
6. Jaromír Antl

Kategorie: ŽENY
1. Olga Hussliková
2. Ivana Rosická
3. Jana Bénová
4. Vladimíra Stehnová
5. Pavlína Blažková
6. Dagmar Losenická
7. Dagmar Ondráčková
8. Eva Bendjelloulová
9. Iva Běhounková
10. Jana Kubátová
11. Marie Antlová
12. Vlasta Bencová
13. Blanka Zvolánková
za TJ Sokol Oudoleň
Ivana Rosická

Foto vítězů kategorie PŘEDŠKOLÁCI je zveřejněno na titulní straně.
Více fotek najdete ve fotogalerii na www.oudolen.cz.

KULTURA A INZERCE

Kulturní zařízení města Přibyslav

KULTURNÍ DŮM
Divadelní soubor FURIANT

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout divadelní představení
J. K. Tyla

Termíny představení:
Čtvrtek 15. 4. v 18.00 P Ř E D P R E M I É R A
Pátek 16. 4. v 19.00 P R E M I É R A
Sobota 17. 4. v 18.00 R E P R Í Z A
Pátek 23. 4. v 19.00
Sobota 24. 4. v 19.00

REPRÍZA
REPRÍZA

Pátek
Sobota

REPRÍZA
REPRÍZA

7. 5. v 19.00
8. 5. v 19.00

V případě zájmu si lístky objednejte již teď. Počet
vstupenek, jejich případné doručení nebo rezervování či
způsob platby lze dohodnout na tel č. 569 484 257 – paní
Veitová nebo Valnerová, 569 484 697 pan Štefáček,
-6569 484 361 paní Šauerová.

