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Senioři komunikují

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 15. 5. 2014
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje směnu části pozemků obce p. č.
718 a 683/18 za část pozemků p. č.
č 431/2, 432/4
a 432/5 za těchto podmínek:
- směna
na bude provedena pouze v případě
p
realizace projektu ve lhůtě
ě do tří
ří let
- bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí,
s podmínkami k projektům na stávající a novou
cestu se zpevněným dnem.
- neschvaluje záměr směny
ny majetku obce č. 2/2014
– směnu části pozemku p. č. 643/1 o vým
výměře 220
2
2
m a části pozemku p. č. 683/1 o výměře
vým
57 m
2
za část pozemku p. č.. 152/21 o výměře
výměř 277 m
(pozemek pod místní komunikací na Čtvrtích).
Č
- schvaluje Závěrečný účet
et obce Oudoleň
Oudole za rok
2013, souhlasí s celoročním
ním hospodař
hospodařením obce,
bez výhrad.
- schvaluje Účetní závěrku
rku obce Oudoleň
Oudole za účetní
období roku 2013, sestavenou k 31. 12. 2013.

bylo seznámeno se stavem peněžních
pen
prostředků
na účtech obce. Ke dni 15. 5. 2014 měla obec
na účtech celkem:
em: 2 292 582,25,
5
z toho tvořilo
333 000,- Kč jistiny na veřejné
ve
zakázky, které
budou vráceny nevybraným firmám. Stav
peněžních prostředků
ř
ů na účtech
ú
bez jistin činilo :
1 959 582,25 Kč.
- bylo seznámeno s Výroční
Výro
zprávou Lesního
družstva
a obcí za rok 2013 a se Stanovy Lesního
družstva obcí - úplné znění
zně k 29. 4. 2014.
- projednalo cenové nabídky na provedení opravy
cesty u čp.
p. 135 a mostu u čp. 120 z POVV 2014:
- Krajská
jská správa a údržba silnic 245 507,- Kč,
včetně DPH
- REACOM s.r.o. 54 934,934, Kč, včetně DPH,
(pouze silnice, bez opravy mostu).
Zastupitelstvo schvaluje provedení opravy cesty
u čp. 135 a mostu u čp. 120 firmou Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny.
činy.
-

Žáci a učitelé Základní školy a Mateřské školy Oudoleň Vás
za pěkného počasí zvou na

PROHLÍDKU ŠKOLNÍ ZAHRADY
v sobotu 7. června 2014
v době od 16:00 do 18:00 hodin.
Můžete si projít školní přírodní zahradu, kterou tento rok budujeme.
budujeme
Děti si na zahradě mohou vyrobit malé překvapení.
Můžete ochutnat přírodní sirupy, které jsme sami vyrobili.
V 17:00 hodin žáci představí obyvatele naší zahrady při krátkém vystoupení
s drumbeny.
****************************************************************************************

Zastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve na

POUŤOVÉ POSEZENÍ PŘED KULTURNÍM DOMEM
v sobotu 7. června 2014 od 18:00 hodin.
Program: Loučení dětí s mateřskou školou.
Hudba: GARDE
Vystoupí BM Fitness Havlíčkův Brod
Vstupné dobrovolné.
dobrovolné
Občerstvení zajištěno.
zajištěno
****************************************************************************************
*************************************************************************

OCHUTNÁVKU TOHO, CO VÁM DOMA O POUTI CHUTNÁ,
ať už je to oblíbené cukroví, řezy, koláče, chlebíčky, jednohubky, řízečky……
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-

-

schvaluje vybudování přístřešku na dřevo
a rozšíření zpevněné cesty před provozovnou
na vlastní náklady žadatele.
schvaluje umístění 1 ks kontejneru na textil
a obuv v obci u prodejny.
bere na vědomí:
- kurz "Senioři komunikují" byl naplněn již
v pondělí 12. 5. 2014. Tento zájem nás velmi
potěšil.
- na zájezd do divadla 31. 5. 2014 bylo k 15. 5.
2014 přihlášeno 29 občanů. (Nyní je zájezd
plně obsazen.)
- hlášení formou SMS využívá 48 občanů.
- obec získala dotaci z programu Sportoviště
2014 na stavbu tenisové zdi na horním hřišti
ve výši 12 000,- Kč.

-

-

-

obec získala dotaci z programu Naše školka 2014
na Opravu sociálního zařízení personálu
mateřské školy a dovybavení kuchyně ve výši
39 491,- Kč.
z administrativních důvodů Ministerstvo pro místní
rozvoj posouvá termín zveřejnění vyhodnocených
žádostí v rámci Podpory obnovy a rozvoje
venkova 2014 na první polovinu května.
(V současné době již víme, že se podařilo získat
dotaci na opravu kapličky, ale nepodařilo se získat
dotaci na dětská hřiště.)
Obec Jitkov nabízí
možnost uložení zeminy
v k. ú. Jitkov. Příjezdová komunikace vhodná
pro jakoukoliv
techniku.
Bližší
informace
Jan Ondráček, č. tel.: 724 045 480.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek
17. 7. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
V příjemném,
přátelském
ovzduší proběhl ve dnech 19. – 22. května 2014
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Oudoleni
čtrnáctihodinový bezplatný počítačový kurz „Senioři komunikují“.
Pod vedením lektorky vzdělávací firmy Peoplesource paní Zdeňky
Juránkové jsme získali mnoho cenných informací, praktických rad
i dovedností při práci s osobním počítačem a často jsme se při různých
situacích i zasmáli.
Na závěr kurzu obdržel každý z nás dvě publikace s názvem Senioři
komunikují a Jak na internet bezpečně a osvědčení o absolvování
vzdělávacího kurzu ovládání a užívání osobních počítačů.
Jako hodnocení posíláme Obecnímu úřadu v Oudoleni, Nadačnímu
fondu manželů Livie a Václava Klausových a lektorce firmy Peoplesource
paní Zdeňce Juránkové e-mail: Díky steré, bylo to skvělé!
Za účastníky kurzu PhDr. Eva Hájková, roz. Pátková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ

Výsledky hlasování ve volbách
do Evropského parlamentu
ve dnech 23. – 24. 5. 2014
v obci Oudoleň
Počet voličů
Počet voličů, kteří volili
Počet platných hlasů

282
64 (22%)
63

Počet hlasů pro jednotlivé strany:
KDU – ČSL
19
ČSSD
12
Ano 2011
11
Koalice TOP 09 a STAN
5
Strana zdravého rozumu
4
Strana svobodných občanů 4
ODS
3
Česká pirátská strana
3
KSČM
1
Strana zelených
1

Okrsková soutěž v Kojetíně
Letos se okrsková soutěž okrsku č. 6 konala v Kojetíně. Přestože počasí nepřálo, proběhly obě disciplíny: běh
jednotlivců na 100 m a požární útoky (podle informací z ostatních okrsků se v řadě z nich běh jednotlivců kvůli
počasí vůbec neuskutečnil).
Konečné výsledky v jednotlivých kategoriích:
Muži: 1. Česká Bělá B, 2. Kojetín, 3. Havlíčkova Borová,
4. Česká Bělá B, 5. Jitkov, 6. Krátká Ves, 7. Česká Bělá C,
8. Oudoleň
Muži starší: 1. Jitkov, 2. Česká Bělá, 3. Havlíčkova
Borová 2, 4. Havlíčkova Borová 1, 5. Oudoleň, 6. Cibotín,
7. Slavětín, 8. Oudoleň 3, 9. Kojetín
Ženy: 1. Česká Bělá XS,
2.Česká Bělá A, 3. Kojetín,
4. Havlíčkova Borová, 5. Jitkov
Ženy starší: 1. Jitkov, 2. Oudoleň, 3. Slavětín.
Vlasta Bencová

Okresní kolo hry Plamen
V sobotu 24. 5. 2014 se v Havlíčkově Brodě na Dukle
konalo Okresní kolo hry Plamen. Na okresní kolo
postoupila družstva z jednotlivých oblastních kol.
Naši obec reprezentovalo desetičlenné družstvo ve složení Ondřej Béna, Kateřina Antlová, Jana Kohoutová,
Jakub Ondráček, Kateřina Kubátová, Michal Blažek, Anna Blažková, Tomáš Bačkovský, Ivana Bencová a Matěj
Běhounek.
V sobotu ráno jsme se sešli u hasičárny, rozdělili jsme se do aut a vydali jsme se na místo dění. Po prezenci jsme
si šli prohlédnout dráhy na jednotlivé disciplíny. Nástup byl v 9:00 hodin a poté začala soutěž první disciplínou
4x60 m, pak následovala štafeta požárních dvojic a požární útok. Dále jsme asi dvě hodiny čekali na štafetu
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CTIF a požární útok CTIF, který jsme běhali za deště. To čekání bylo opravdu dlouhé. Celkem mezi sebou bojovalo
11 starších družstev. Do celkového umístění se započítávalo umístění z podzimního kola (ZPV) a hodnocení
kroniky za celoroční činnost. Celkově jsme se umístili na 10. místě.
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se☺.
Vlasta Bencová

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Keramika ve školce
Dne 14. 4. 2014 starší děti z mateřské školy měly možnost
vytvářet s paní Sedlákovou keramické výrobky. Nejdříve děti dělaly
ježka (zápich do květináče), potom šneka a motýla. Pro děti byla
práce s hlínou novinka. Modelování je bavilo.
Adéla Dufková, učitelka MŠ

Výstava výtvarných prací
Dne 6. 5. 2014 naše mateřská škola navštívila výstavu výtvarných
prací dětí mateřských, základních a uměleckých škol v Havlíčkově
Brodě.
Na této výstavě jsme úspěšně reprezentovali naši školku a školu. Práce Jakuba
Lipavského a Tomáše Hanzalíka získaly ocenění za mateřskou školu a práce
Romana Pástora ocenění za základní školu.
Pavla Váňová, učitelka MŠ
Provoz mateřské školy
o prázdninách bude zajištěn
ve dnech: 1. – 11. 7. 2014.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Keramika ve škole
Dne 16. dubna k nám přijela paní
Sedláková z Jitkova. Vyráběli
jsme berušku, žížalu, ptáčka,
hada. Moc se mi to líbilo. Honzík
F., 2. ročník

Co nového na naší školní zahradě? Naše zahrada – projekt Učíme se za školou
Komu se nelení, tomu se zelení – a protože naše děti jsou opravdu pracovité, mění se nám zahrada před očima.
Rostliny, které jsme na podzim zasázeli do trvalkového záhonu a do
bylinkové spirály, pěkně rostou. Kvetou skalničky na kamenné
zídce. Radost máme i z rozkvetlých kakostů v broukovišti. Osázeli
jsme vyvýšený záhon, zasadili topinambury (hlízy jsou chutné syrové
v salátech i tepelně upravené, navíc jsou zdravé). Zaseli jsme
ředkvičky a hrášek, zvětšili jahodový záhonek, protože zahrada musí
být také chutná.
Část zahrady ponecháváme jako přírodní louku. Kvetoucí bylinky
lákají motýly a jiný užitečný hmyz – a zahrada je otevřenou učebnicí
přírodovědy. Děti vyrobily hmyzí hotely – příbytky, v nichž mohou
přebývat užiteční pomocníci zahrádkářů – slunéčka sedmitečná,
včely samotářky, škvoři a další.
Při jarní keramické dílně s paní Sedlákovou vyrobily děti pítka pro ptáčky. Protože máme ve škole dalekohledy, byli
v zimě ti, kteří navštěvovali krmítka, kosi, sýkory, vrabci, zvonci, vděčným objektem pozorování. Teď sledujeme
i další druhy ptáčků , kteří se vrátili ze zimovišť, jak zabydlují zahradu. Poznáváme některé z nich po hlase.
Stromy, keře a vrbičkový tunel jim poskytují příhodné prostředí – úkryty i potravu.
V zahradě nepoužíváme žádné chemické přípravky na hubení „škodlivých“ živočichů nebo plevelů. Roundup
a jiné podobné totiž zůstávají v půdě, dostávají se do vody a zpátky do potravního řetězce. Na jeho konci jsme my,
lidé. A opravdu není náhoda, že přibývá zhoubných onemocnění … Mysleme proto, když se budeme rozhodovat,
zda postřiky použít, či ne, na děti. Jsme zodpovědni za to, v jakém prostředí budou žít…
Čeká nás ještě dost práce, ale těšíme se, že i naše školní zahrada v brzké době získá titul přírodní zahrada.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem rodičům, kteří nám pomohli s úpravami v zahradě, zejména pak panu
Michalu Blažkovi za přestavbu „domečku “ se skluzavkou a výrobu laviček a stolku pro děti, panu Davidu
Bačkovskému za dveře k“ domečku“. Děkujeme také maminkám za sazenice trvalek.

Srdečně Vás zveme na školní zahradu v sobotu 7. 6. v době od 16:00 do 18:00 hodin.
Přijďte se podívat, jak se naše zahrada v rámci projektu Chaloupek, o. p. s., Učíme se za školou,
jehož partnerskou školou je také naše škola, mění v přírodní zahradu.
Dagmar Losenická
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Pokračujeme ve sběru papíru a hliníku
Za období od 1. 12. 2013 do 4. 4. 2014 se podařilo
sesbírat 0,88 t papíru a škola tak získala příspěvek
ve výši 968,- Kč. Příspěvek bude použit na jízdné
na soutěže, jak znalostní, tak sportovní. Ve sběru papíru
pokračujeme do konce června, poté bude proveden
odvoz a opět budeme sbírat od září. Také stále sbíráme
hliník.
Poděkování patří dětem, rodičům i všem ostatním,
kteří se na sběru papíru podílejí.
TŘIĎME ODPAD, VYPLATÍ SE TO! Dagmar Losenická

Netradiční angličtina
V pondělí 26. května k nám zavítala paní Kamila
Komzáková,
lektorka
anglického
jazyka.
Představila nám výukové materiály, které vyvinula
britská společnost Wattsenglish.
Žáci 1. až 4. ročníku tak měli možnost strávit
hodinu angličtiny trochu netradičně. Společně
s paní lektorkou a strakou Maggie si postupně
vyzkoušeli různé aktivity, které nevyužívají metodu
překladovou, ale komunikační. Bylo to zábavné
a děti nadšeně spolupracovaly.
Vladimíra Stehnová

POMOZTE DOBRÉ VĚCI!
Sbírejte víčka (plastová i kovová)
pro pětiletého Kubíčka Kunáška z Dobré u Přibyslavi.
Má diagnostikovaný autismus, a aby se mohl učit,
potřebuje jako kompenzační pomůcku dotykový tablet PC.
Celou akci zajišťují Místní skupina ČČK Přibyslav
a KVC Harmonie Přibyslav.
AKCE PROBÍHÁ DO 31. ČERVNA 2014.
Sběrné nádoby na kovová a plastová víčka jsou
umístěny na chodbě ZŠ a MŠ Oudoleň.

SPORTOVNÍ OKÉNKO
OUDOLEŇSKÝ DESETIBOJ - 9. disciplína – Jízda na kole
V sobotu 10. května byl ve 14:00 odstartován
u stadionu závod na kolech. Byla to 9. disciplína
desetiboje, na kterou přišlo poměřit síly 13
závodníků. Trať vedla od stadionu za humny až
k likérce, tam z kopečka dolů a po cestě podél
potoka zpět ke stadionu. Na cestě byla děvčata,
která hlídala případná auta a ukazovala cestu.
Mladší děti jely jedno kolo, starší dvě a dospělí
měli 3 okruhy (1 okruh cca 1,4 km). Časy byly
velmi vyrovnané.
Evka Rosická

Oudoleňský desetiboj pro děti a dospělé závodníky
10. disciplína

Střelba ze vzduchovky
sobota 14. června 2014
start ve 14:00 na stadioně
Za každého počasí.

Startovné 10 Kč.

Výsledky Jízdy na kole
Příjmení

Jméno

Body

Nejmenší do 5 let
Záhumenská

Michaela

1

DĚTI 6 - 11 let
Kubát
Blažková
Sláma

Jan
Anna
Matyáš

1
2
3

DĚTI 12 - 15 let
Antlová
Husslik
Kubátová

Kateřina
Tomáš
Kateřina

1
2
3

MUŽI
Polívka

Jaroslav

1

Sláma

Michal

2

ŽENY
1
Bencová
Vlasta
2
Kárníková
Božena
Ostatní závodníci se této disciplíny
nezúčastnili.
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TJ SOKOL OUDOLEŇ
OUDOLE
všechny srdečně zve na

V SOBOTU 21. ČERVNA 2014 v 15:00 NA STADIONĚ
STADION
Co vás čeká?
*zajímavé soutěže
ěže pro všechny vvěkové kategorie (děti
ěti i dospělí)
dosp
*kdokoliv si bude moci vyzkoušet běh
b h na vodorovném laně
lan
(Bungee running) a další speciální disciplíny
*proběhne
ěhne vyhlášení vítězů
vít
a zúčastněných
ných desetiboje
*cca v 18:30 táborák pro všechny + zpívání s kytarami (kdo chce,
chce může si
donést špekáček
špeká
na opečení)
* po celou dobu akce bude zajištěno
zajišt
občerstvení–párek v rohlíku, pivo, limo..
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA
Už před šesti lety byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastí Ukrajiny a Krajem Vysočina.
Vyso
Za tu dobu bylo realizováno mnoho oboustranně
oboustrann užitečných projektů. Ve druhém květnovém
ětnovém týdnu jsem absolvoval
spolu se Zdeňkem
kem Chládem, radním pro oblast životníh
životního prostředí a zemědělství,
ělství, další návštěvu
návšt
této kouzelné
končiny, která byla před druhou světovou
ětovou válkou skoro po dvacet let součástí
sou
Československa.
eskoslovenska. Jaké jsou mé dojmy
z poslední návštěvy?
Naši partneři byli především příjemně
ř
ě překvapeni,
př
že ani v této pro ně nelehké době jsme se nebáli je navštívit
a pokračovat
ovat ve spolupráci. Projeli jsme nejen hlavní m
město
sto oblasti Užhorod, ale také mnoho lokalit, kde jsme
pomohli k realizaci společných
ných projektů.
projektů Během
hem dosavadního partnerství se nám podařilo
poda
významně přispět
k rozvoji veřejné infrastruktury. Výměnou
ěnou střechy, oken, či zateplením fasád prošla dosud řada škol, školek
i zdravotnických a víceúčelových zařízení
řízení především
p edevším ve venkovských oblastech Zakarpatí. U tamních obyvatel
zaznamenáváme vřelý
elý ohlas na to, jak navazujeme na společnou
spole
československou
eskoslovenskou historii a stále živý odkaz
našeho prvního prezidenta Tomáše
še Garrigue Masaryka. Prohlédli jsme si mimo jiné zrekonstruované ordinace
lékařů v obci Strymba a Lipovec. Jsem rád, že jsme mohli do obou ordinací předat
p edat zdravotnické přístroje,
p
které byly
pořízeny z mého osobního příspěvku
ěvku do dobročinného
dobro
fondu ViZa. Pro
o letošní rok jsou připraveny
p
další výměny
oken, dveří i vytápění
ní zejména v mateřských
ských i základních školách na zakarpatském venkov
venkově.
Podpořeny budou i vzdělávací
lávací aktivity, stáže pro pracovníky sociálních služeb, tábor na Vysočině
Vyso
pro zakarpatské
děti, které se učí český
eský jazyk, výtvarná soutěž
sout
pro zakarpatské děti, účast
ast ukrajinských student
studentů na Letní
žurnalistické škole v Havlíčkově
ě Brodě
ě či
č přírodovědecká konference k 80. výročí
čí založení Užanského národního
parku profesorem Aloisem Zlatníkem. Diskutována je i podpora projektu Agronomické fakulty Mendlovy univerzity
a mukačevské Asociace hnědého
dého karpatského skotu týkající se udržitelnosti genového zdroje ukrajinského skotu
plemene Karpatské hnědé.
Myslím si, že aktivity Kraje Vysočina v Zakarpatí se zúročí nejen v dobrých vztazích a vzájemném poznání
a přátelství, ale časem i v oblasti hospodářských
hospodář
vztahů.
Přirozeně jsme se nevyhnuli debatám o sou
současné složité situaci
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
na Ukrajině. Nechci vyslovovat jednoznačné
jednozna
soudy, ale fakta
V měsíci červnu oslaví výročí narození:
a naše informace mluví o tom, že léta celé zemi vládl
Oldřich Kafka, Oudoleň 102
ekonomicky silnější
jší ukrajinský východ
výc
a tamní bohatí
oligarchové. Mnozí z nich „tahali za nitky“ všeho dění
BLAHOPŘEJEME !!!
!!
a neuvěřitelně zbohatli. Teď se bojí o ztrátu svých mocenských
pozic. Smutné je, že se vášně na obou stranách vybíjejí pomocí
zmanipulovaných prostých lidí. Do nich vkládají propagandisté
mocných toužících po vládnutí semínko nenávisti. Po té se
5

OUDOLEŇSKÉ LISTY 6/2014
začnou nenávidět i dříve pohodoví sousedé a následuje občanská válka. Stále doufám, že z Ukrajiny nebude
druhá Jugoslávie. Ale bohužel možné je všechno.
Jak už jsem jednou psal – pro nás z toho plyne, že bychom se neměli nechat vtáhnout do nevraživosti
a nesmiřitelnosti ani v našich „malých“ každodenních konfliktech. Protože z nich v kombinaci s tou ambicí politiků
a zájmů ekonomické elity vznikají ony „velké“ konflikty, které pak ve jménu patetických rádoby spravedlivých hesel
a výzev v první linii smetou a ničí obyčejné občany.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

INFORMACE, INZERCE

Kam s nefunkční zářivkou?

SBĚRNÁ NÁDOBA EKOLAMP JE UMÍSTĚNA NA CHODBĚ OBECNÍHO ÚŘADU

Soutěž obcí "My třídíme nejlépe 2014"
Kraj Vysočina na podporu udržení a zkvalitnění tříděného
sběru odpadů opětovně vyhlašuje pro všechny obce Kraje
Vysočina, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN, tradiční soutěž s názvem "My
třídíme nejlépe". Cílem soutěže je udržet zájem veřejnosti a obcí o správné nakládání s odpady a zvýšit počet
obyvatel v našem kraji, kteří své odpady pravidelně třídí. Realizátorem soutěže je Agentura Dobrý den, s.r.o.
z Pelhřimova. Bližší informace najdete na http://www.dobryden.cz/novinky/my-tridime-nejlepe/uvod-k-soutezi.

INZERCE:
Daruji za odvoz starší
chladničku s mrazákem,
starší barevné televize
(2x TESLA, 1x MASCOM)
a starší set-top box - 2 ks.

PEDIKÚRA-MANIKÚRA

Kováčik Milan, Oudoleň čp. 8

Kárníková Božena - 777 164 122

CND – Shellac
Trvanlivý zpevňující lak

M A S Á Ž E
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