ZÁŘÍ 2015
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ

POZVÁNKA - PŘIJĎTE PODPOŘIT ZASTUPITELE SVÉ OBCE.

Ve dnech 14. – 18. září 2015
se bude na obecním úřadě vybírat vodné.
Vodné činí 17,- Kč/m3.
V případě platby na účet je nutné si nejdříve zjistit
na obecním úřadě (osobně, telefonem nebo
e-mailem) výši vodného.
Platbu je možné provést na tato čísla účtů:
102703292/0300 nebo 3655068309/0800.
Variabilní symbol: 2310+čp. (např. 23102 u čp. 2).

Občané, kteří platí řádně poplatek za komunální
odpad, si mohou na obecním úřadě vyzvednout
do každé domácnosti zdarma sadu tašek
na tříděný odpad. Každá sada obsahuje tři
snadno omyvatelné tašky, které je možné k sobě spojit suchým zipem.
Jednotlivé tašky jsou
barevně odlišeny tak,
aby bylo třídění odpadů
co nejjednodušší.

Ve dnech 14. - 18. září 2015
bude probíhat v zasedací místnosti obecního úřadu

PŘÍJEM VĚCÍ do středy 9. září 2015 - POZDĚJŠÍ TERMÍN NEBUDOU VĚCI JIŽ PŘIJÍMÁNY!
PŘIJÍMÁME: zachovalé oblečení a boty.
NEPŘIJÍMÁME: špinavé, poškozené a velmi obnošené oblečení a boty.
S věcmi na prodej je nutné odevzdat seznam všech jednotlivě rozepsaných kusů s cenami.
VÝDEJ VĚCÍ A TRŽEB ve středu 23. září 2015.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE DNE 16. 7. 2015
 Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Dětské
hřiště Oudoleň" ze dne 30. 6. 2015.
Do konce lhůty pro podání nabídek byly doručeny
celkem 3 nabídky. Nabídka firmy TR Antoš, s.r.o,
IČ: 48152587, Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov,
byla komisí vyřazena z důvodu nesplnění
požadavků obce. Uchazeč nepředložil technickou
specifikaci jednotlivých herních prvků.
V souladu se zadanými kritérii (nabídková cena vč.
DPH - 40%, dodržení technických požadavků 60%) byla jako nejvýhodnější ohodnocena nabídka
uchazeče TEWIKO systems, s.r.o., IČ: 25472887,
Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec s nabídkovou cenou 581 586 Kč.
Uchazečům bylo zasláno rozhodnutí komise.
 Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku
2
p. č. 728/7 o výměře 14 m (pod stavidly
2
Mlynářského rybníka) a o výměře asi 56 m
(pozemek pod zahrádkou) za cenu obvyklou,
veškeré náklady spojené se zaměřením a převodem bude hradit kupující.
 Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků v k. ú.
2
Staré Ransko p. č. 38/8 o výměře 1116 m , lesní
2
pozemek, p. č. 38/11 o výměře 183 m , lesní
2
pozemek, p. č. 42/2 o výměře 56 m , lesní
2
pozemek, p. č. 42/3 o výměře 1177 m , lesní
pozemek ve vlastnictví podílnických obcí LDO
Přibyslav a pozemků v k. ú. Ždírec n/D. p. č.
2
842/24 o výměře 141 m , trvalý trávní porost a p. č.
2
832/1 o výměře 4923 m , lesní pozemek ve vlastnictví pana Josefa Kovandy, bytem Malá
Štěpánská 2032/9, Nové Město, 120 00 Praha 2.
 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě
nájemní mezi podílnickými obcemi Lesního
družstva obcí a Lesním družstvem obcí se
sídlem v Přibyslavi ze dne 28. 4. 2011, kterým
dochází ke změně výše nájemného z lesních
pozemků pro rok 2015 na 48 % z tržeb za vlastní
dříví v peněžním plnění. Pro rok 2014 činilo
nájemné 45 %.
 Zastupitelstvo schvaluje hostování lunaparku
v roce 2016 za cenu 11 tisíc Kč s datem
splatnosti do konce dubna 2016.

 Zastupitelstvo schvaluje zápis z jednání kontrolního výboru. O pokácení borovic rozhodne
zastupitelstvo na příštím zasedání.
 Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o pronájem
nebytových prostor (jedno jaké místnosti v ČSAD)
v kulturním domě z důvodu uskladnění a uzamčení
hodnotného majetku obecního úřadu, který je
potřebný pro obecní akce a jiné. V místnosti ČSAD
(vlevo) bude zřízena uzamykatelná skříň a další
uzamykatelný prostor pro uskladnění majetku
obecního úřadu.
 Stav peněžních prostředků na účtech
Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních
prostředků na účtech obce ke dni 16. 7. 2015:
 Poštovní spořitelna

210 774,32

 ČSOB a.s.

908 098,16

 Česká spořitelna a.s.

135 766,67

 Česká národní banka

802 811,38

 Celkem









2 057 450,53

Z toho peněžní záruky činí 464 138,- Kč. Peněžní
prostředky obce bez peněžních záruk činí
1 593 312,53 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje zápis v obecní kronice
za rok 2014 a dále schvaluje odměnu kronikáři.
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Krajem
Vysočina
Smlouvu
o
poskytnutí
dotace
č. FV01183.0016 na realizaci akce "Rozvoj ICT
v obci Oudoleň".
Zastupitelstvo schvaluje žádost TJ Sokol Oudoleň
o poskytnutí příspěvku na volejbalový turnaj
ve výši 1 000,- Kč na věcné dary.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o směnu
části obecních pozemků p. č. 114/13, orná půda,
2
o výměře asi 33 m a p. č. 112/4, ostatní plocha,
2
o výměře asi 595 m za část pozemku p. č.
2
638/1, orná půda, o výměře 628 m v k. ú.
Oudoleň.
Zastupitelstvo bere na vědomí podmínky umístění
skákacího hradu na volejbalovém turnaji.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Obec Oudoleň pořádá

Bylinkář Karel Štenbaun Vás zve na

POSVÍCENSKÝ KONCERT

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKU
O BYLINKÁCH, MASTIČKÁCH
A POHYBOVÉM APARÁTU

V SOBOTU 3. 10. 2015 OD 14.00 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ V OUDOLENI.
K poslechu zahraje malá dechovka ROZMARÝNKA
známá z TV Šlágr
a vystoupí lidový
vypravěč.
Vstupné: 50 Kč.

v pondělí 31. 8. 2015 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Přednášející Karel Štenbaun je
bývalý spolupracovník
bylinkáře Pavla Váni.
Vezměte si s sebou tužku,
papír na poznámky
a dobrou náladu.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ
Zasedání Zastupitelstva Obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 17. 9. 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
INFORMACE OBECNÍ KNIHOVNY
Čas dovolených končí, blíží se nový školní rok, podzim, a proto chci připomenout, že od září máme v
knihovně opět otevřeno ve středu (18.00 - 20.00 hodin) i v sobotu (18.00 - 19.00 hodin).
Za první pololetí roku 2015 nám přibylo do kmenového fondu 106 nových titulů, seznam najdete na webových
stránkách knihovny. Do poloviny srpna bylo půjčeno celkem 692 knih, z toho 96 dětských, kromě knih jsme půjčili i
139 časopisů. To není zrovna málo, a tak doufám, že nám zachováte přízeň i nadále.
Obrovskou radost mám ale i z nového velkého regálu na dětské knihy, který jsme získali jako sponzorský
dar od pana Josefa Křesťana a který vyrobil na míru pan Petr Rázl. Touto cestou bych oběma chtěla
za jejich ochotu a vynaložený čas moc poděkovat. Díky tomu knihovna opět trochu zkrásněla a dětské
knihy jsou hezky a přehledně srovnané, tak jak si zaslouží. Přijďte se podívat...
O. Hussliková
VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY - ÚPLNÁ UZÁVĚRKA SILNICE Č. III/3508 V ÚSEKU MOSTU MEZI
OBCEMI JITKOV - HAVLÍČKOVA BOROVÁ
Z důvodu uzavřeného úseku silnice č. III/3508 mezi obcemi Jitkov - Havlíčkova Borová z důvodu rekonstrukce mostu
platí do 31. 10. 2015 výlukové jízdní řády. Výlukové jízdní řády jsou umístěny u jednotlivých zastávek, na webových
stránkách obce a na nástěnce obce.

UPOZORNĚNÍ:
 Zastávka "Oudoleň, dolní" je přemístěna na zastávku "Oudoleň, váha". Týká se to např. ranní
školní autobusové linky č. 600320 (spoje č. 19) do Havlíčkovy Borové: zastávka Oudoleň, horní 6.46 hodin, Oudoleň, střední - 6.48 hodin, Oudoleň, váha - 6.49 hodin, zde se otočí a jede zpět přes
Slavětín do Havl. Borové.


Autobusová linka č. 600300 Chotěboř - Havlíčkova Borová - Přibyslav, spoj. č. 34, odjezd z Havl.
Borové v 7.07 hodin, příjezd v 7.50 hodin do Chotěboře bude zastavovat po dobu výluky také na zastávce "Oudoleň, střední" asi v 7.15 hodin.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Obci se podařilo získat od Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotaci na stavbu dětských hřišť. Doufáme, že hřiště
budou sloužit dětem k zábavě a odpočinku a nebudou úmyslně ničena a poškozována. Prvky hřiště slouží k rozvíjení
motoriky a koordinace pohybu dětí a jsou určeny pro děti od 3 do 15 let.
Žádáme Vás o dodržování provozního řádu dětského hřiště a upozornění obce:
 Pobyt na dětském hřišti a jeho užívání je na vlastní nebezpečí.
 Za děti odpovídají rodiče, zákonný zástupce či jiná osoba doprovázející dítě na hřišti.
 Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se provozním řádem hřiště:
o Děti mladší 7 let musí být pod dohledem
o Zákaz vstupu na horní plochy konstrukcí.
dospělé osoby.
o Zákaz houpání vestoje.
o Jezdit na klouzačce je dovoleno pouze
o Zákaz jízdy na kole.
vsedě.
o Zákaz vstupu psů.
o Houpačka je určena pro dvě děti.
o Zákaz kouření.
o Zákaz konzumace alkoholu a jiných
o Udržujte čistotu.
omamných látek.

NEDODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH ZÁSAD OHROŽUJE BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
DĚTI, HOLA,ŠKOLA VOLÁ!!!
Společné zahájení nového školního roku 2015/2016 proběhne v naší škole v úterý 1. září v 7.30
hodin. Vezměte si s sebou přezůvky, prvňáčci navíc i školní aktovku. Je možné si už i na tento den
nahlásit oběd a zůstat ve školní družině.
Učitelky ZŠ

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA
Už víckrát jsem mluvil a psal o tom, že veřejná správa musí fungovat jako komplexní systém služeb pro obyvatele.
Jednotlivá ministerstva nemohou individuálně nekoncepčními kroky zasahovat do regionů, jejichž struktura a konkrétní situace jsou v rámci naší republiky velmi rozdílné. Je nutné otevřeně vést regulérní diskuse o dalším směřování služeb státní správy, aby nebyli znevýhodňováni obyvatelé malých měst a obcí. Stále jsme ale svědky toho,
jak se na jedné straně stát snaží hledat peníze na podporu venkova, bohužel na druhé pak neuváženými kroky
omezuje dostupnost základních služeb státní správy právě v menších městech a obcích. Tím naopak nepřispívá
k rozvoji venkova a může zapříčinit jeho vylidňování. Slyšíme deklarace o přiblížení služeb k občanům, v posledních
několika letech se však často děje opak.
Dříve to byly změny v oblasti vyplácení sociálních dávek, změny v síti poboček katastrálních úřadů či přípravy
na změny ve fungování stavebních úřadů i redukování sítě poboček České pošty. Nyní se dovídáme o plánu
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Finanční správy, která hodlá v celém státě uzavřít celkem 23 územních pracovišť. Mezi jiným hrozí, že občané
Náměště nad Oslavou, Pacova a Telče přijdou od prvního ledna 2016 o své pobočky finančních úřadů. Pokud se
ovšem náhodou v této vlně rušení poboček finančních úřadů podaří ušetřit, ušetří pouze Finanční správa. Náklady
se automaticky zvýší na straně opačné – v regionu, u podnikatelů a obyvatel.
Jsem přesvědčen, že kvalita práce centrálních úřadů by se zlepšila stážemi jejich zaměstnanců na prvních stupních
samosprávy. Přinejmenším by poznali skutečné problémy úřední praxe v regionech tak, aby přes sliby o přiblížení
služeb občanům nedocházelo k dalšímu oddalování služeb úřadů od lidí a jejich života.
Nemůžeme z pozice kraje zasahovat do samosprávných funkcí měst a obcí, ale cítíme spoluodpovědnost za
fungování služeb občanům našeho kraje. Snažím se proto při každé příležitosti o této problematice hovořit s ministry
i s kolegy poslanci a senátory. Snad to nebude úplně marné.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

TJ SOKOL OUDOLEŇ

CVIČENÍ – MAMINKY S DĚTMI

CVIČENÍ S DĚTMI

Maminky, přijďte si s námi opět zacvičit každý pátek
odpoledne do kulturního domu za poplatek 40 Kč/hod.
Cvičení pro děti ve věku 2 - 5 let s maminkami
(nebo s tatínky) je zaměřeno na motorický rozvoj dítěte.
ZAČNEME V PÁTEK 4. 9. 2015 V 16.00 HODIN,
SRAZ PŘED KULTURNÍM DOMEM.
Vezměte si s sebou pohodlné oblečení, něco k pití
a dobrou náladu. 

TJ Sokol Oudoleň opět zahajuje
úterní cvičení v kulturním domě.
ZAČÍNAT BUDEME
V ÚTERÝ 8. ZÁŘÍ 2015 OD 17.00 H.
Ukončení v 18.30 hodin.
Přijďte s přezůvkami
a dobrou náladou.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Jak už je zvykem, první srpnová sobota patřila
volejbalovému turnaji, který se každoročně koná na horním hřišti. Letošní turnaj byl již třináctý v řadě a těšil se
velmi vysoké účasti. Bojovat o vítězství, ale také pořádně
si zahrát, přišlo celkem 10 družstev. Nutno dodat, že se
zúčastnila i družstva z okolních obcí. I letos se počasí
vydařilo, a tak nic nebránilo celodennímu soupeření o hodnotné ceny, které tento rok sponzorovala firma
PROGRESS sportswear, s.r.o. Vzhledem k tak vysokému
počtu družstev se turnaj opravdu protáhl a o vítězi bylo
rozhodnuto až těsně před devatenáctou hodinou.
Nakonec první místo letošního třináctého ročníku patřilo
družstvu PZ. Na druhém místě se umístilo družstvo
s názvem A CO?, a na třetím místě družstvo KASA 5.
Ráda bych touto cestou znovu poděkovala rodině
Rosických za poskytnutí výborného zázemí, všem pořadatelům a také sponzorům – p. Petr Oubrecht, firma Vilém
s.r.o., PROGRESS sportswear, s.r.o. a Obec Oudoleň.
Nemalý dík patří samozřejmě také hráčům a fanouškům,
kteří vytvářeli skvělou atmosféru po celou dobu turnaje.
Děkujeme a těšíme se na příští rok!
Na závěr patří ještě jedno velké poděkování těm, kteří se zúčastnili brigád na úpravu hřiště, čímž vytvořili skvělé
podmínky nejen pro turnaj.
Tereza Ondráčková
Oznámení Ředitelství
Základní školy a Mateřské školy
Havlíčkova Borová
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy
v Havlíčkově Borové oznamuje svým žákům,
že zahájení nového školního roku 2015/2016
proběhne v úterý 1. září 2015 od 7.15 hodin.
Všichni žáci si přinesou přezůvky,
blok a psací potřeby.
Vyučování první školní den potrvá do 9.00 hodin.

CVIČENÍ JÓGY
bude začínat
v pondělí 28. září od 17:30 hodin
v sále kulturního domu.
Jako novinka bude postupně představena
jóga symbolů.
Cvičení pro radost a zdraví přináší pružnost
celého těla, čistou a klidnou mysl.
Nutná je podložka na cvičení a pohodlné
a teplejší oblečení. TĚŠÍ SE LÍBA
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