ZÁŘÍ 2017
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ

Volejbalový turnaj - 2. místo - družstvo "PZ"

Příměstský tábor - cesta domů z letiště Dobkov

Ve dnech 18. - 22. září 2017
bude probíhat v zasedací místnosti
obecního úřadu

PŘÍJEM VĚCÍ:
pondělí 11. září 2017 od 7.30 do 17.00 hod.
Vše označené cenou a značkou,
včetně seznamu všech jednotlivě
rozepsaných kusů s cenami.
NEPŘIJÍMÁME: špinavé, poškozené
a velmi obnošené oblečení a boty.
VÝDEJ VĚCÍ A TRŽEB:
středa 27. září 2017 od 7.30 do 17.00 hod.

Ve dnech 18. – 22. září 2017
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 výši vodného
(osobně, telefonem nebo e-mailem).

Platbu je možné provést na tato čísla účtů:
102703292/0300 nebo 3655068309/0800.
Variabilní symbol: 2310+čp.

Začínáme cvičit

v pondělí
25. září 2017
od 17.30 hodin
v sále kulturního
domu.
Pokud cítíte, že se
potřebujete
protáhnout, uvolnit
páteř a i svoji
mysl - přijďte.
Těší se Líba
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 27. 7. 2017
 Usnesení jsou průběžně plněna.
 Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2017. Rozpočet obce bude tímto rozpočtovým opatřením navýšen na straně příjmů o částku 20 756,77 Kč (např. bude navýšena položka
daně z hazardních her o 7 171,77 Kč, dotace
z Kraje Vysočina pro ZŠ o 4 304 Kč, příspěvku na
vydání kalendáře o 4 000 Kč) a na straně výdajů
celkem o 252 633,90 Kč (např. položka nákupu
drobného majetku bude navýšena o 50 000 Kč,
nákupu propagačních předmětů o 61 254,90 Kč,
nákupu drobné lesní techniky o 32 339 Kč, úhrady
projektu na opravu koupaliště o 29 645 Kč, úhrady
služeb na Setkání rodáků o 35 196 Kč).
 Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č.
3/2017. Rozpočet obce bude tímto rozpočtovým
opatřením navýšen na straně příjmů o částku

431 562,40 Kč (např. bude navýšena položka dotace pro ZŠ ve výši 272 702,40 Kč, dotace z Kraje
Vysočina o 120 000 Kč) a na straně výdajů bude
navýšen o 1 081 705,40 Kč (např. položka doplatku ceny za dům čp. 120 o 582 000 Kč,
převodu dotace pro ZŠ na účet ZŠ o 272 702,40
Kč, daně příjmů právnických osob o 204 630 Kč).
 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních
prostředků na účtech obce:
Era
491 022,72
ČSOB a. s.
1 883 912,68
Česká spořitelna a. s.
202 138,27
Česká národní banka
256 915,39
Celkem
2 833 989,06 Kč.
Z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk
činí 2 648 333,06 Kč.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VÝPŮJČNÍ DOBA V OBECNÍ
KNIHOVNĚ OD ZÁŘÍ
Od září bude v obecní knihovně výpůjční doba opětovně ve středu od
18.00 do 20.00 hodin a v sobotu od
18.00 do 19.00 hodin.
Knihovnice Olga Hussliková

INZERCE
Obec Oudoleň hledá:
pracovnici/pracovníka
na zástup na Poštu Partner,
Oudoleň čp. 131.
Typ pracovního poměru: dohoda
Termín nástupu: říjen 2017
Žádost doručte na adresu:
Obec Oudoleň, Oudoleň 123,
582 24 Oudoleň
Termín doručení žádosti:
do 13. 9. 2017

POZVÁNKA
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se bude konat ve
čtvrtek 14. 9. 2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu.
Z programu zasedání:
 Žádost o hostování na pouti 2018
 Záměr prodeje majetku obce č. 6/2017
 Záměr pronájmu majetku obce č. 2/2017
 Smlouvy o zřízení věcného břemene
 Žádost o zpevnění cesty od čp. 95 k čp. 111
 Připojení pozemku p. č. st. 161 k obecnímu vodovodu
 Zápis z jednání kontrolního výboru, složení kontrolního výboru
 Zápis z jednání finančního výboru
 Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví za rok 2016
 Závěrečný účet Svazku obcí Přibyslavska za rok 2016
 Závěrečný účet Svazku obecních lesů Přibyslav za rok 2016
 Závěrečný účet Svazku obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 2016
 Rozpočtové opatření č. 4/2017

DĚTSKÝ KLUB
Naše obec se v roce 2015 přihlásila do výzvy Operačního programu Zaměstnanost s názvem "Podpora služeb
péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školního vyučování mimo hl. města Prahu" s projektem "Zřízení
dětského klubu a příměstského tábora Oudoleň" (registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000419).
Cílem bylo napomoci zaměstnaným rodičům sladit jejich profesní a rodinný život tak, aby nedocházelo
k problémům v zaměstnání či rodině způsobených skutečností, že se o děti v době jejich pracovního vytížení nemá
kdo postarat. S projektem jsme uspěli, a tak od září školního roku 2016/2017 funguje v naší škole dětský klub.
Provozní doba klubu byla nastavena s ohledem na potřeby rodičů. Brány klubu se otevírají každý pracovní den
v 6.30 hodin tak, aby mohli rodiče započít svou pracovní dobu ještě před začátkem výuky svého dítěte. Odpoledne
se pak klub uzavírá v 16.30 hodin, v souladu s nejzazší dobou vyzvednutí dítěte. Služba dětského klubu přitom
bude dostupná po celou dobu školních let 2016/2017 a 2017/2018.
První měsíc fungoval klub ve školních třídách, které ovšem dětem neposkytují v odpoledních hodinách vhodné
prostředí pro jejich odpočinek a pohybové aktivity. Nezbytným krokem v realizaci projektu tedy byla také rekonstrukce nevyužívaného půdního prostoru a vytvoření tak nového zázemí pro klub. Vše se podařilo, nově vytvořený
prostor pro klub nabízí dětem po skončení vyučování zázemí pro celou řadu tvůrčích a odpočinkových činností a
her. Klub byl vybaven novým nábytkem, kobercem, relaxačními hruškami (sedacími vaky), odpočinkovými matracemi, velkou molitanovou sestavou, hudebními nástroji, hračkami, různými stavebnicemi, deskovými hrami, notebookem, dataprojektorem, CD přehrávačem, sportovním vybavením, didaktickými hrami, spotřebními materiály,
jako jsou barevné papíry, pastelky, vodové barvy, razítka, nůžky, modelovací hmoty, korálky aj. V neposlední řadě
jsme pro děti také pořídili dětskou knihovničku. Jedná se o soubor dětských knih v hodnotě cca 10 000 Kč. Dotace
je určena rovněž na úhradu mzdových nákladů spojených se zajištěním fungování dětského klubu.
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A co děti nejraději v klubu dělají?
Často přicházejí do klubu unavené po
vyučování a po činnostech v zájmových útvarech.
Na některé kroužky děti odcházejí přímo z klubu
a opět se do něho vracejí. Denní aktivity jsou tedy
přizpůsobené především potřebám dětí. Pokud
počasí dovolí, snaží se vychovatelky často také
pobývat s dětmi na školní zahradě, která nabízí
spoustu odpočinkových a pracovních příležitostí.
Mezi nejoblíbenější dětskou aktivitu patří hra
s molitanovou stavebnicí. Děti si na koberci vytvářejí domy, hrady, zdi, auta. Dále pak velký zájem
mají o relaxační hrušky a velmi často si půjčují
knihy, které si čtou a prohlížejí. Často také modelují
a stavějí si se stavebnicemi. Vychovatelky také
dětem předčítají z knih, což si děti velmi oblíbily.
Během týdne jsou dětem nabízeny výtvarné, hudební, pohybové aktivity. Oblíbená je i dramatizace pohádek a příběhů. Někdy také vychovatelky pomáhají dětem s přípravou na vyučování a na různé soutěže (šachy, přírodovědné, sportovní).
V rámci projektu proběhl také v naší obci během jarních prázdnin 20. – 24. února příměstský tábor.
Tábora se zúčastnilo celkem 8 dětí, převážně žáci 1. a 2. ročníku. Provozní doba byla nastavena s ohledem na
potřeby rodičů. Ráno děti přicházely od 6.30 do 8.00 hodin, klub odpoledne opouštěly do 16.30 hodin. Obědy byly
dětem zajištěny z jídelny v Havlíčkově Borové. Provoz zajišťovaly dvě místní vysokoškolačky Tereza Ondráčková
a Kristýna Vencová.
Tématem celého týdne byla řemesla a výtvarnictví. A tak děti pletly náramky, malovaly květináče, vyráběly motýlky, vyráběly deníčky, malovaly plakáty… Kromě vyrábění byl také čas na hraní a pohádky. V úterý 21. 2. se děti
zajely podívat k paní Lence Sedlákové do Jitkova. Zde si prohlédly keramickou dílnu a v malebné chaloupce si
vyrobily keramický a drátěný šperk. Ve čtvrtek 23. 2. do klubu zavítala paní Gabriela Doleželová, se kterou si děti
vyrobily dřevěné stojánky na tužky.
Díky projektu si děti hradily pouze obědy a jízdné do Jitkova, ostatní náklady byly hrazeny z projektu. Týden
utekl jako voda a bylo po jarních prázdninách.
Široká veřejnost se do našeho klubu mohla podívat v červnu tohoto roku během akce Setkání rodáků.
Během letních prázdnin 3. 7. – 14. 7. 2017 proběhl druhý příměstský tábor na téma sportování a hry. A v současné době, od 21. 8 do 1. 9. 2017, probíhá již třetí tábor zaměřený na cestování a dopravu. O tom ale až zase
příště.
Vladimíra Stehnová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok slavnostně zahájíme v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hodin. Děti si vezmou do
školy psací potřeby a obuv na přezutí. Vyučování první školní den potrvá do 9.00 hodin.
Hned v září zahájíme kurz plavání pro všechny ročníky ZŠ a předškoláky z mateřské školy. Plavání bude probíhat
vždy v pondělí v termínech: 11. 9., 18. 9., 25. 9., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10., 13. 11., 20. 11. a 27. 11. Hezké
podzimní dny využijeme k delším výpravám do okolí - vydáme se do Dobkova na letiště, do Peršíkova a čeká nás
také projekt VODA.
Učitelky ZŠ
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
Podzimní prázdniny
26. - 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny
23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
Pololetní prázdniny
2. 2. 2018

Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

26. 2. - 4. 3. 2018
29. - 30. 3. 2018
2. 7. 2018 - 31. 8. 2018

TJ SOKOL OUDOLEŇ
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
První sobotu v srpnu se konal již 15. ročník tradičního volejbalového turnaje. Tento rok o vítězství usilovalo
10 týmů, které byly pomocí losu rozděleny do dvou skupin. Každý tým se snažil hrát, jak nejlépe svedl, ale do
finálového zápasu se probojovali jen ti nejzdatnější volejbalisté. Po napínavém finále nakonec zvítězil tým A CO?,
2. místo obsadil tým PZ a 3. místo vybojoval volejbalový tým AGU z TJ Sokol Luka nad Jihlavou.
Tímto bychom chtěli poděkovat především rodině Rosických za poskytnutí úžasného zázemí a také našim
sponzorům - firmě Vilém s. r. o. a firmě PROGRASS s. r. o. Velký dík patří také všem hráčům a fanouškům, bez
kterých by se turnaj neobešel. Doufáme, že i příští rok se sejdeme v tak hojném počtu a přátelské atmosféře na
hřišti i mimo něj.
Kristýna Vencová
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA
Příroda nám dává v posledních letech zabrat. Napřed to bylo příliš moc vody. Povodně. Katastrofická situace.
Pracovali jsme na opatřeních proti povodním. A přichází sucho. To na první pohled není tak hrozné. Ale ve svých
důsledcích je situace ještě horší. Je to plíživé nenápadné zlo.
Úbytek dešťových srážek, vyšší průměrné teploty a následný nedostatek vody trápí i obyvatele našeho kraje –
zvláště na Třebíčsku a části Jihlavska a Žďárska. Severozápad kraje je na tom jen o trochu lépe. Sucho zlobí
zahrádkáře, mrzí i houbaře. Ale bolestnější je, že komplikuje práci v zemědělské výrobě. Vláda už o problémech se
suchem jednala, ale řešila jen dlouhodobá opatření. Je ale třeba konat rychle, protože už nyní je jasné, že nás
čekají menší výnosy v rostlinné výrobě. Důsledkem je nedostatek objemných krmiv, protože nevyvinutým a zaschlým klasům nepomohlo ani krátké deštivé období na začátku srpna. Tím je ohrožen chov mléčného skotu.
Bolestí je ale více. Stačí se projet kolem polí a vidíme lány nízkého obilí a dokonce borovice usychající nastojato.
Je pozitivní, že naši zemědělci se sami pokoušejí situaci řešit alespoň v rámci svých možností. Snaží se o nové
pěstební postupy, využívání hybridních osiv, dělají opatření pro zadržování vody v krajině. Stát by nám ovšem měl
také výrazněji pomoci. Vždyť náš kraj přes své problémy s vodou dodává většinu pitné vody pro Prahu (ze Želivky)
a také pro Brno (z Vírské přehrady). Co by si tato velkoměsta bez naší vody počala?
Na krajském úřadě jsme už před dvěma lety ustavili pracovní skupinu pro řešení sucha a nedostatku vody. Nyní
tento problém eskaluje. Vnímám, že naši občané se snaží s vodou šetřit. Rád bych jim za to poděkoval. Nicméně
nás čeká v dalších letech ještě intenzívnější zápolení se suchem. Důležitá bude každá kapka vody.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

KULTURA - INZERCE
PLÁNOVANÉ AKCE
30. 9.

Divadlo JenTak
"Pro nemoc zavřeno"

Obec Oudoleň

Říjen

Kurz PC pro seniory

Obec Oudoleň

10. 11.
2017
Listopad

Lampionový průvod

SDH Oudoleň

Posezení se seniory

Obec Oudoleň

2. 12.
2017
3. 12.

Vítání občánků

Obec Oudoleň

Vánoční jarmark

Obec Oudoleň

30. 12.
2017

Obecní ples

Obec Oudoleň

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 2017/2018 proběhne
v pondělí 4. září 2017 od 7.15 hodin.
Všichni žáci si přinesou přezůvky, blok a psací potřeby.
Vyučování první školní den potrvá do 9.00 hodin.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci září oslaví výročí narození:
Josef Janáček, Oudoleň 51
Miroslav Plíhal, Oudoleň 140
Jiří Holas, Oudoleň 25
Jarmila Ondráčková, Oudoleň 22
Marie Drápalíková, Oudoleň 76
Věra Slámová, Oudoleň 7
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