DUBEN 2016
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ
UPOZORNĚNÍ - OPRAVA MOSTU - UZAVÍRKA - od 4. 4. 2016 do 31. 8. 2016

Objízdné trasy pro veřejnou
linkovou osobní dopravu

POZVÁNKA - A JE TO V PYTLI!
Ochotnický spolek JenTak Havlíčkova
Borová Vás srdečně zve na komedii
"A JE TO V PYTLI!"
Pilně jsme ji připravovali téměř rok pod
vedením Zdeňka Štěpána a Dády Hamerníkové, a zcela jistě jde zatím o největší sousto, jaké jsme si dosud ukousli.
Doufám, že se Vám bude líbit, jak jsme
se s touto skvělou divadelní záležitostí
popasovali.
O co ve hře jde? Mladí manželé Tom
a Linda Kerwoodovi usilují o adopci
dítěte. Vše vypadá nadějně, jen je ještě
nutné, aby prošli poslední kontrolou
sociální pracovnice. Jsou připraveni,
jenže v cestě jim stojí Tomovi nekonformní bratři Dick a Harry a jejich
"geniální nápady". Ty je uvrhnou do nečekaného množství prekérních situací.
A co teprve, když se Tomovi do domu
nastěhují ilegální imigranti? Roztočí se
velmi napínavý kolotoč skrývání, nedorozumění a dokonce i akcí za hranicí
zákona! Těšíme se na Vás!
Hana Tonarová, JenTak
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 17. 3. 2016
 Kontrola usnesení z minulého zasedání:
Usnesení č. 2/2/2016:
Zastupitelstvo schvaluje využívání pódia kulturního
domu novou místní hudební skupinou za účelem
zkoušek na základě smlouvy o pronájmu.
Se zástupcem hudební skupiny byla sepsána
Smlouva o pronájmu nebytových prostor.
Usnesení č. 3/2/2016:
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z grantového programu Ministerstva vnitra České republiky "Dotace pro jednotky SDH obcí" na nákup dopravního automobilu v roce 2016.
Obec požádala o dotaci. Rozhodnutí o výsledku
žádosti by mělo být vydáno do konce března.
 Zasedání se zúčastnil zástupce pojišťovny D. A. S.
Rechtsschutz AG pan Štěpán Holub, seznámil
členy zastupitelstva s informacemi o pojištění
právní ochrany územní samosprávy.
Zastupitelstvo neschvaluje uzavřít s pojišťovnou
D. A. S. Rechtsschutz AG pojištění právní ochrany.
 Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí změnu
pozemků po digitalizaci obce, bude řešeno na katastrálním úřadě.
 Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene
ve smyslu služebnosti, spočívající v právu zřídit
a provozovat na služebném pozemku plynárenské
zařízení, právu vstupovat a vjíždět na služební pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v rozsahu 1 m na obě strany
od půdorysu plynárenského zařízení na pozemku
p. č. 60/3 v k. ú. Oudoleň mezi obcí a RWE
GasNet, s. r. o., za jednorázovou úplatu ve výši
1 000 Kč + DPH.
 Zastupitelstvo projednalo užívání obecního pozem2
ku p. č. 60/16 o výměře 102 m , s užíváním
pozemku bylo seznámeno na minulém zasedání.

 Zastupitelstvo projednalo a schvaluje užívání
pozemků p. č. 124 a p. č. 643/1 k vypásání ovcemi
od 17. 4. 2016 do 16. 4. 2017 za podmínek stejných
jako v předcházející smlouvě o užívání pozemků.
 Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení smrků
před č. p. 49. Stromy při velkém větru ohrožují pádem dům a elektrické vedení. Žadatelé jsou ochotni
provést náhradní výsadbu. Smrky v počtu 7 ks
rostou na obecním pozemku p. č. 648/94 v k. ú.
Oudoleň.
Zastupitelstvo doporučuje pokácení 2 ks nejvyšších
smrků.
 Zastupitelstvo ruší usnesení č. 6/2/2016 (zastupitelstvo tímto usnesením schválilo požádat o dotaci na projektovou dokumentaci v oblasti odvádění
a čištění odpadních vod) a schvaluje požádat o dotaci z grantového programu Kraje Vysočina Čistá
voda 2016 na zpracování studie v oblasti odvádění
a čištění odpadních vod.
 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních
prostředků na účtech obce ke dni 17. 3. 2016:
Era, a. s.
ČSOB, a. s.
Česká spořitelna, a. s.
Česká národní banka
Celkem

309 704,70
1 655 409,68
156 492,68
282 057,78
2 403 664,84

z toho peněžní záruky činí 278 483 Kč. Peněžní
prostředky obce bez peněžních záruk činí
2 125 181,84 Kč.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo:

v neděli 27. 3. 2016 proběhne úprava tůně
pro střevle v horní části obce

vyúčtování dětského karnevalu

pouťové posezení

podoubravský víceboj.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ
Zasedání Zastupitelstva Obce Oudoleň se bude konat
ve čtvrtek 21. 4. 2016 od 17.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OBCE
Na úřední desce obce je od 15. 3. 2016 zveřejněn
Závěrečný účet Obce Oudoleň za uplynulý rok. Jeho
povinnou součástí je zpráva o přezkoumání
hospodaření. Kontrolu hospodaření provádí dvakrát
ročně kontroloři Kraje Vysočina. Při přezkoumání
hospodaření obce nebyly zjištěny vady a nedostatky.
Na webových stránkách obce je zveřejněn Závěrečný
účet obce spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření a s výkazy k 31. 12. 2015 (výkaz o hodnocení
plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha
účetní závěrky). Veškeré dokumenty jsou v případě
zájmu rovněž k nahlédnutí na obecním úřadě. Závěrečný účet obce bude schvalovat zastupitelstvo obce
na svém zasedání 21. 4. 2016.

ZMĚNA HRANIC POZEMKŮ PO DIGITALIZACI
OBCE - INFORMACE KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU
V případě nesrovnalostí hranic pozemků po digitalizaci obce si musí každý sám podat žádost o nápravu
hranic pozemků na Katastrální úřad v Havlíčkově
Brodě.
VĚTVE DO KONTEJNERU NA BIOODPAD
NEPATŘÍ
Větve do kontejneru na bioodpad nepatří. Odvážejte
je na kopec za Kubátovy, kde budou o čarodějnicích
spáleny.
ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od měsíce dubna přechází firma Miloslav
Odvárka, Žďár nad Sázavou, na svoz
komunálního odpadu 1x za 14 dní, vždy
v pondělí v lichý týden.
V pondělí 4. 4. 2016 proběhne mimořádný
svoz komunálního odpadu, další svoz odpadu bude
11. 4. 2016, a poté další lichá pondělí.
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KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Ve dnech 15. - 17. 4. 2016 bude
za kulturním domem umístěn kontejner
na velkoobjemový odpad. Kontejner je
určen například na staré matrace, koberce apod.
ČISTÁ VYSOČINA 2016
Obec Oudoleň se již tradičně zapojila
do projektu Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdravý kraj Vysočina.
V sobotu 16. 4. 2016 proběhne ve spolupráci s hasiči úklid okolí silnice od křižovatky
na Cibotín přes obec až po silnici č. I/34 (hlavní
silnice) a podél hlavní sinice od hnojniště po křižovatku na Slavětín.
ZAPOJTE SE I VY A PŘIJĎTE POMOCI UKLIDIT
NAŠI OBEC A JEJÍ OKOLÍ.
Sraz je v 9.00 hodin u kulturního domu.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň provede v pátek
22. 4. 2016 sběr železného šrotu. Železný šrot
připravte k silnici nebo místní komunikaci.
POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Povinné očkování psů proti vzteklině se
bude konat ve středu 13. 4. 2016 v době
od 15.30 do 16.30 hodin za kulturním domem. Očkují se psi starší 3 měsíců.
Vezměte si s sebou průkazku. Poplatek za očkování
činí 100 Kč.
KOMINÍK
Stejně jako v minulých letech bude i letos
do naší obce přizván kominík, aby provedl
vyčištění a předepsané revize komínů,
a to ve dnech 2. - 6. 5. 2016. Zájemci o tuto službu se
mohou přihlásit do 22. 4. 2016 na obecním úřadě.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

BŘEZEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Zápis dětí do mateřské školy se
S dětmi jsme si připomněli březen jako MĚSÍC KNIHY.
bude konat ve čtvrtek 14. 4. 2016
Donesli jsme si každý svou oblíbenou knížku, prohlíželi si,
v Základní škole a Mateřské škole Oudoleň
četli a vyprávěli si o tom, kdo je to spisovatel, co je ilustrace
v době od 10.00 do 14.30 hodin.
a kdo je ilustrátor. Knih se sešlo nepočítaně - pohádkové,
naučné, encyklopedie i zpěvníčky. Svou knížku si z papírů vytvořil a ozdobil každý sám. Celé téma završíme
7. dubna při návštěvě místní knihovny.
Předškoláci začali navštěvovat plavecký kurz v krytém bazénu v Hlinsku.
Druhá polovina měsíce března již patřila přípravám na slavení Velikonoc. S dětmi jsme si naseli obilí do květináčků,
které nám zdobí stolečky ve třídě, a pozorovali jsme, jakou sílu v sobě semínka skrývají. Také jsme vytvářeli
velikonoční dekorace do interiérů MŠ. Nakonec jsme i s dětmi upekli perníková vajíčka, která jsme si i ozdobili.
Některá jsme s radostí ochutnali hned, ale zbylo i na výslužku domů. Za okny se opravdu už hlásí jaro, tak se
těšíme, že jeho příchod budeme stále více pozorovat a prožívat venku. Přejeme všem krásné jaro!
Děti a učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠACHOVÝ TURNAJ V PŘIBYSLAVI
 V pátek 18. března jsme po obědě jeli na turnaj do Přibyslavi. Byli
tam šachisté z Borové, Přibyslavi a nás 7 z Oudoleně (Matyáš
Frühbauer, Štěpán Holas, Tomáš Benc, Honza Frühbauer, Matyáš
Sláma, Roman Pástor a Jenda Kubát). Hrál každý sám za sebe,
konalo se to na radnici v zasedací místnosti. Moc se mi to líbilo,
skončil jsem na 5. místě z 19 hráčů. Tomáš B., 4. r.
 Bylo to pěkný, skončil jsem na 10. místě. Vyhrál jsem propisku
a sešitek. Každý dostal Pribináčka a mapu. Roman P., 4. r.
 Líbilo se mi to, skončil jsem 12. Uhrál jsem 3,5 bodu ze 7 kol. Byl
to můj 1. turnaj. Vyhrál jsem píšťalku a propisku. Štěpán H., 2. r.
První zleva Jenda Kubát (3. místo)
 Turnaj v Přibyslavi se mi líbil, uhrál jsem 4 body ze 7. Skončil jsem
na 8. místě. Matyáš S., 4. r.
 Byl jsem 6., vyhrál jsem pravítko a propisku. Moc se mi tam líbilo. Těším se na další turnaj. Honza F., 4. r.
 Skončil jsem na 3. místě, měl jsem 5 bodů. Líbilo se mi tam. Jenda K., 5. r.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA
Obdržel jsem dva zajímavé oficiální dopisy. První z nich obsahuje výzvu sportovců a přátel sportu politikům České
republiky. Podepsaní vrcholoví sportovci, většinou medailisté z olympiád nebo mistři světa, v něm vyzývají k záchraně
českého sportu. Píšou ve svém dopise mimo jiné: „Proto apelujeme právě na politiky: změňte přístup k zdravému
životnímu stylu občanů České republiky a tudíž ke sportu jako jeho základu. A především dejte dětem více peněz a nastavte systém financování sportu tak, abychom o peníze nemuseli prosit každý rok zas a zas.“ Ve druhém dopise
JUDr. Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, vyjadřuje svou podporu této výzvě a obrací se především na média,
aby pomohla v této věci.
Jde pochopitelně jako i v jiných obdobných kampaních jistě o dobrý úmysl a věc samotnou. A následně hlavně o peníze.
Ostatně i představitelé všech možných jiných oborů a profesních odvětví jsou přesvědčeni, že by měli dostávat od státu
na svou činnost více prostředků. Čímž se nechci vyhýbat konkrétní reakci na tuto výzvu. S podporou sportu a jeho
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významem i jako celoživotní amatérský sportovec a fanoušek souhlasím. Ale jsem přesvědčen, že i tato podpora musí
být systematická a stálá. A nejen nárazová a propagandistická v různých časech.
Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje sport hlavně mládeže. Celkem třináct sportovních středisek pracuje s mladými
talenty. Krajská centra atletiky, šachu, fotbalu, házené, lyžování, moderní gymnastiky, ledního hokeje, volejbalu, stolního
tenisu, orientačního běhu, plávání, basketbalu a juda si rozdělí přes 4,5 milionu korun. Za jedenáct let kraj jednotlivým
svazům vyplatil bezmála 42 miliónů korun. Krajská podpora je zaměřena také na talenty na gymnáziích se sportovní
přípravou. Další finance na regionální sport jsou rozdělovány v rámci grantů Fondu Vysočiny, a to na výstavbu a údržbu
sportovišť (grantový program Sportoviště 2016), na podporu jednorázových aktivit (Jednorázové akce 2016) nebo
naopak na rozvoj dlouhodobých sportovních činností (Sportujeme 2016).
Sport má bezesporu nezastupitelný význam v mnoha směrech – pro zdraví, pro aktivní vyplnění volného času, pro formování morálně volních vlastností. Dodržování pravidel a respektování fair play přístupu jsou dalším přínosem pro
všechny, kdo projdou sportovními kolbišti. To jsou pro mne ty podstatné argumenty ve prospěch potřeby podpory sportu
na všech úrovních.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

KULTURA - INZERCE - SPORT
PLÁNOVANÉ AKCE

STOLNÍ TENIS
Výsledek posledního zápasu
OREL ZŠ
Nuselská
TJ Sokol
Výhra
4:14
Havlíčkův
Oudoleň
Brod
Pořadí v tabulce
Sezóna 2015 - 2016
Pořad
Název oddílu
Body
í
1.
TJ Šmolovy A
72
2.

Hasiči Jitkov C

52

3.
4.
5.
6.

TJ SB Světlá n/S. D
TJ CHS Chotěboř F
TJ Sokol Maleč A
TJ Sokol Mírovka

46
45
43
42

7.

TJ Sokol Oudoleň

42

8.
9.
10.

TJ Sokol Přibyslav B
Orel ZŠ Nuselská H. Brod
TJ Jiskra H. Brod F

40
33
22

2. 4. 2016
13. 4. 2016

Očkování psů proti
vzteklině

14. 4. 2016

Zápis do mateřské školy ZŠ a MŠ Oudoleň

15.-17.4.2016

Kontejner na
velkoobjemový odpad

Obec Oudoleň

16. 4. 2016

Čistá Vysočina

Obec + SDH

22. 4. 2016

Sběr železného šrotu

SDH Oudoleň

23. 4. 2016

Přednáška Nový Zéland

Obec Oudoleň

29. 4. 2016

Šachový turnaj škol

ZŠ a MŠ Oudoleň

30. 4. 2016

Pálení čarodějnic

SDH Oudoleň

2.-6. 5. 2016

Kominík

Obec Oudoleň

8. 5. 2016

Soutěž mladých hasičů
ve Ždírci n/D.

SDH Oudoleň

INZERCE:
Do nových prostor penzionu
v Oudoleni hledáme:

21. 5. 2016

HOSPODYNI - KUCHAŘKU

24. 5. 2016

Náplň práce:
příprava snídaní a večeří,
jednou za 14 dní práce o víkendu,
ubytování hostů
Plat: po zaučení 18 000 Kč.

PANÍ NA ÚKLID
Náplň práce: úklid penzionu
Plat: hodinová mzda 60 Kč/hodina
Vhodné pro aktivního důchodce
nebo na MD
Pracovní doba:
PO-STŘ-PA 9:00-14.00

Kontakt:
Karel Hájek, č. tel.: 739 274 167

Divadlo "A je to v pytli!" Obec Oudoleň

21. 5. 2016

11. 6. 2016

Okrsková soutěž hasičů
v České Bělé
Taneční zábava
Hudba: VOSA
Svoz nebezpečného
odpadu
Pouťové posezení
Loučení se žáky
ZŠ a MŠ Oudoleň

Obec Oudoleň

SDH Oudoleň
SDH Oudoleň
Obec Oudoleň
Obec
ZŠ a MŠ Oudoleň

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci dubnu oslaví výročí narození:
Vladimír Benák, Oudoleň 135
BLAHOPŘEJEME!

TIŠE VZPOMÍNÁME
Tichou vzpomínku věnujeme
panu Vladimíru Zvolánkovi,
který zemřel 23. 3. 2016 ve věku 92 let.
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