ŘÍJEN 2017
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ

PODZIMNÍ
POČÍTAČOVÝ KURZ
Obec Oudoleň pořádá kurz práce
s internetem a digitální fotografií.

Prvňáčci první školní den se zástupci obce a školy a třídní učitelkou.

Co se na kurzu naučíte?
 naučíte se komunikovat po internetu
 budete pracovat s e-mailem
 naučíte se pracovat s facebookem a
dalšími sociálními sítěmi
 naučíte se posílat zprávy a telefonovat přes internet
 dozvíte se, jak se bránit před viry
 naučíte se komunikovat elektronicky
se státní správou, dozvíte se, co je to
Datová schránka a k čemu jí můžete
využít (výpis trestných bodů z konta
řidiče, výpis z rejstříku trestů a další)
 naučíte se pracovat s fotografiemi,
stahovat je do počítače
 a mnoho dalšího
Školící firma zajistí počítače a kvalifikovaného lektora.
Kurz je určen pro seniory a občany ve věkové kategorii 55+.
Účastníci kurzu získají certifikát o absolvování kurzu.
Kurz je zdarma.
Kde a kdy kurz proběhne?
 v zasedací místnosti obecního úřadu
 v pěti dnech
 každý den od 9:00 do 13:00 hodin
 v termínech: 8. - 10. 11. 2017
a 13. - 14. 11. 2017.
Přihlášky přijímáme
na obecním úřadě
do 27. 10. 2017.

Plánovaná rekonstrukce elektrické sítě v dolní části obce.
(Bližší informace uvnitř čísla.)

Podzimní dekorace
žáků 1. a 2. třídy.
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Podoubravský víceboj v Sobíňově - trhání jitrnic.

Příměstský tábor - oběd u Kašparáku.

Podoubravský víceboj v Sobíňově - zrcadlové kreslení mapy.

Divadelní představení Pro nemoc zavřeno - účinkující.

Prvňáčci a jejich slunečnice.

Krtek a jeho kamarádi v mateřské škole.

Školkové děti na plaveckém kurzu v Hlinsku.

Na jaře tohoto roku proběhl v místním
kulturním domě taneční kurz pro manželské,
partnerské, sourozenecké, rodinné a přátelské
páry.
Jelikož někteří účastníci projevili zájem
o pokračovací lekce, zvažujeme otevření nového kurzu. Jednalo by se opět o čtyři společenské večery.
Pokud máte zájem, hlaste se na
obecním úřadě, případně ve škole
u paní Vladimíry Stehnové.
Podmínkou otevření nového kurzu
je minimálně 10 tanečních párů.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 14. 9. 2017
 Usnesení jsou průběžně plněna.
 Zastupitelstvo schvaluje pronájem veřejného
prostranství za kulturním domem a U Váhy pro
rok 2018 paní Simoně Spilkové. Obec nebude
vybírat poplatek za veřejné prostranství, o tento
poplatek bude ponížena cena za atrakce pro
občany.
 Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku
2
p. č. 648/1, ostatní plocha, o výměře 399 m , části
pozemku p. č. 648/117, ostatní plocha, o výměře
2
3 m , části pozemku p. č. 648/118, ostatní plocha,
2
o výměře 107 m , a části pozemku p. č. 648/143,
2
ostatní plocha, o výměře 117 m , za cenu
2
20 Kč/m . Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem pozemků. Zastupitelstvo
schvaluje zřízení věcného břemene - bezúplatnou
časově neomezenou služebnost inženýrské sítě vodovodní přípojky ve prospěch obce Oudoleň.
 Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku
2
p. č. 648/56, ostatní plocha, o výměře 615 m , na
kterém se nachází rybník U Stejskalů, současnému nájemci na dobu do 31. 10. 2020. Výše
pronájmu činí 923 Kč/rok.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje návrh
Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVN014330041792/092 a č. VVN-014330041792/090
uzavřené se společností E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice. Těmito smlouvami jsou
dotčeny pozemky p. č. 843/1 a 843/2 v k. ú.
Veselíčko u Žďáru n/S. a p. č. 2365/1 v k. ú.
Jámy.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
žádost o projednání zpevnění cesty od čp. 95 po
čp. 111.
 Zastupitelstvo schvaluje umístění obytného přívěsu (mobilheimu) na pozemku p. č. st. 161.
Zastupitelstvo schvaluje zřízení přípojky pitné
vody na pozemku p. č. st. 161 za těchto
podmínek: zřízení přípojky uhradí žadatel, obec
uhradí navrtávací pás, připojení a nákup
vodoměru.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s činností
kontrolního výboru, jeho činnost je doložena
zápisem. Kontrolní výbor projednal plnění
usnesení zastupitelstva za období od 15. 12. 2016
do 8. 6. 2017. Plnění usnesení je bez připomínek,
pouze kontrolní výbor požaduje uvádět obsah
rozpočtových opatření. Zastupitelstvo bere na
vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru.
Rozpočtová opatření budou tvořit přílohu zápisu
ze zasedání. V Oudoleňských listech bude při
velkém množství rozpočtovaných položek uveden
pouze informativně výběr nejdůležitějších položek.
Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení
Romana Zdražila z funkce člena kontrolního
výboru k 31. 8. 2017 a volí Kateřinu Horákovou na
uvolněné místo člena kontrolního výboru.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s činností
finančního výboru, jeho činnost je doložena
protokolem o výsledcích kontroly hospodaření
Obce Oudoleň za období od 1. 12. 2016 do 31. 7.
2017. Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol
o výsledcích kontroly hospodaření.

 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví za rok
2016, včetně příloh.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí Přibyslavska za rok
2016, včetně příloh.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obecních lesů Přibyslav
za rok 2016, včetně příloh.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí Plynofikace obcí
Borovsko za rok 2016, včetně příloh.
 Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření
č. 4/2017. Rozpočet obce bude tímto rozpočtovým
opatřením navýšen na straně příjmů celkem
o 204 635,93 Kč (např. bude navýšena položka
dotace na dětský klub o částku 190 433,79 Kč)
a na straně výdajů celkem o částku 79 549 Kč
(např. položka majetku pohostinství – pořízení
kuchyňského a barového zařízení – bude
navýšena o 53 300 Kč).
 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních
prostředků na účtech obce:
Era
495 309,30
ČSOB a. s.
1 943 812,90
Česká spořitelna a. s.
176 706,91
Česká národní banka
887 393,58
Celkem
3 503 222,69 Kč.









Z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk
činí 3 317 566,69 Kč.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje zápis
v Kronice obce za rok 2016. Odměnu kronikáři
stanoví starosta obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o přijetí
na pozici - zástup na Poště Partner.
Zastupitelstvo neschvaluje požádat o dotaci
z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu a. s., na nákup cisterny.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovými
nabídkami na výměnu vodoměrů v obci. Výměna
bude probíhat ve 3. etapách v letech 2017 - 2019,
v letošním roce bude vyměněno 43 vodoměrů.
Bylo osloveno 5 firem. Cenovou nabídku podaly
4 firmy (cena je bez DPH):
 Josef Němec, Vepřová - 46 745 Kč
 Jiří Slejška, Oudoleň - 40 530 Kč
 Lubomír Toman, Havlíčkův Brod - 62 665 Kč
 Petr Vambera, Peršíkov - 44 417 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje provedení výměny
vodoměrů v obci v 1. etapě v roce 2017 firmou:
Jiří Slejška, Oudoleň čp. 40.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a neschválilo
žádost cizí začínající hudební skupiny o pronájem
kulturního domu za účelem zkoušek.
Zastupitelstvo bere na vědomí Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín, z důvodu nového kabelového vedení nn pro připojení pozemků v průmyslové zóně přes pozemky obce p. č. 160/30,
160/29 a 160/31 v k. ú. Oudoleň.
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 Zastupitelstvo bere na vědomí informace o povinnosti schválit do konce roku 2017 Zprávu o uplatňování Územního plánu Oudoleň.
 Zastupitelstvo schvaluje nákup přívěsného vozíku
od firmy SAP spol. s r. o. pro SDH Oudoleň za
cenu 65 900 Kč bez DPH.
 Různé - zastupitelstvo bylo seznámeno:






s vyúčtováním Setkání rodáků
s účastí na Podoubravském víceboji 2017
se zaměřením zimního stadionu
s objednávkou pasportu místních a účelových
komunikací
 s informacemi ohledně domu čp. 120.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "PRO NEMOC ZAVŘENO"

V sobotu 30. září se v kulturním domě konalo
divadelní představení Pro nemoc zavřeno, se kterým do
Oudoleně přijeli herci z ochotnického souboru JenTak
z Havlíčkovy Borové. Děj humorné komedie se odehrával
v prostředí
francouzského
venkovského
holičství,
kterému vládl holičský mistr Albert. Jeho krásná
manželka mu byla věrná až do doby, než se na scéně
objevil neodolatelný pánský parfém a diváci se opravdu
přesvědčili, co všechno může způsobit.
Borovští ochotníci opět nezklamali oudoleňské publikum, které je za jejich skvělé herecké výkony odměnilo
velkým potleskem. Děkujeme všem hercům i divákům
a doufáme, že se opět sejdeme při jejich dalším novém
představení.
J.O.
PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ V SOBÍŇOVĚ

POZVÁNKA
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které
se bude konat ve čtvrtek 19. 10. 2017 od 18.00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Z programu zasedání:
 Záměr prodeje majetku obce č. 7/2017
 Kanalizace a ČOV - Studie proveditelnosti
 Rozpočtové opatření č. 5/2017

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta Obce Oudoleň podle § 15 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

První zářijová sobota patřila tradičnímu setkání
představitelů a zastupitelů obcí Podoubraví, kteří se sešli
na jubilejním 10. ročníku Podoubravského víceboje.
V letošním roce se pořádání zábavného klání zhostila
1.
obec Sobíňov, do které se sjeli zástupci 17 obcí Svazku
obcí Podoubraví.
Po slavnostním přivítání a nástupu se tříčlenná
družstva i se svými fanoušky vydávala postupně na trať,
která provedla všechny přítomné krásnými zákoutími
Sobíňova. Pořadatelé si připravili stanoviště s různými
2.
zajímavými úkoly: šroubování šroubů do správných
matek, jízda s trakařem a trhání jitrnic, překreslení trasy
podle obrazu v zrcadle, provlékání se obručí, slalom
s fotbalovým míčem, montování laviček, požární útok
3.
s ruční stříkačkou, plavba na člunu s lovením rybiček
a štípání polen. Za všechny splněné disciplíny získávali
soutěžící body, ale také indicie, které se vázaly k Liběcké
obchodní stezce. V podvečerních hodinách se navíc
konala soutěž starostů ve střelbě lukem.
Naše obec, ve složení Ivo Béna, Pavel Sláma
a Blanka Zvolánková, vybojovala 11. místo a odnesla si
spoustu krásných a nezapomenutelných sportovních
4.
zážitků. Sobíňovští se ukázali jako výborní pořadatelé,
zázemí na letním parketu s živou hudbou Jardy Bílka
bylo okouzlující, občerstvení a napečené domácí cukroví
od místních hospodyněk všechny lákalo.
Vítězem 10. ročníku Podoubravského víceboje se
stali naši sousedé ze Slavětína, takže v roce 2018 se těšíme
fanouškům, kteří nám pomáhali a podporovali nás!!!

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se uskuteční
v pátek 20. října 2017 v době od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a
v sobotu 21. října 2017 v době od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je
volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu Oudoleň č. p. 123.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem). Voliči nebude umožněno hlasování,
pokud nevstoupí do prostor určených pro
úpravu hlasovacích lístků.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
se všemi na viděnou!! Poděkování patří i našim
Blanka Zvolánková

NOVÝ AUTOBUSOVÝ SPOJ HAVLÍČKOVA BOROVÁ - HAVLÍČKŮV BROD
Od 3. 9. 2017 do 9. 12. 2017 jezdí z Havlíčkova Brodu do Havlíčkovy Borové a zpět
nový autobusový spoj, který jezdí v pracovních dnech:
Odjezd: Havlíčkův Brod - 8.30 hodin.
Příjezd: Oudoleň, křiž. - 8.57 hodin.
Odjezd: Oudoleň, křiž - 9.18 hodin.
Příjezd: Havlíčkův Brod - 9.45 hodin.
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ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Firma AVE Vysočina s. r. o., Žďár nad Sázavou provádí od měsíce října svoz komunálního odpadu
každý týden. Svozový den se nemění - pondělí.
VÝMĚNA ŠOUPAT NA VODOVODNÍM ŘÁDU
V současné době firma Lubomír Toman, Havlíčkův Brod, provádí montáž a výměnu šoupat na
vodovodním řádu. Firma provádí výměnu 15 ks šoupat a montáž 3 ks šoupat nových. Projekt je
realizován za podpory Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova Vysočiny. Práce budou probíhat
za čp. 5, čp. 12, čp. 76 a čp. 102, před čp. 49, čp. 55 a čp. 112, u čp. 70, čp. 80, a čp. 114.
Omlouváme se za problémy, které při realizaci projektu vzniknou (uzavřené části místních
komunikací, nepořádek během prací, uzavírky vodovodu). Po realizaci projektu bude možné při
zjišťování závad na vodovodu a jejich opravě uzavírat jednotlivé části vodovodu v obci, což v současné době
z důvodu nefunkčnosti některých šoupat nebylo možné.
VÝMĚNA VODOMĚRŮ
V obci bude postupně provedena výměna všech vodoměrů v domácnostech. Výměna vodoměrů
je rozdělena na tři etapy v letech 2017 - 2019. V první etapě - do konce roku 2017 firma Jiří Slejška,
Oudoleň čp. 40, provede výměnu vodoměrů v těchto číslech popisných: 2, 4, 8, 9, 22, 24, 35, 43,
47, 57, 69, 72, 76, 78, 80, 81, 83, 86, 87, 89, 95, 97, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 126, 128,
133, 134, 135, 136, 142, 143, 148, 150, 153, 183, 184. Výměna vodoměrů je povinná dle zákona
a bude ji hradit obec. Prosíme občany o vstřícnou spolupráci s panem Slejškou.
KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Ve dnech 13. – 15. 10. 2017 bude za kulturním domem umístěn kontejner na
velkoobjemový odpad. Kontejner je určen např. na staré matrace, koberce, umyvadla, apod.
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Firma ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje, že dne 18. 10. 2017 v době od 7.30 do 15.00 hodin bude
provedeno plánované přerušení dodávky elektřiny v celé obci.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Ve středu 1. 11. 2017 od 16.30 do 16.50 hodin proběhne u montované haly v dolní části obce
svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení.
Mezi nebezpečný odpad patří: baterie, akumulátory, pneumatiky, lepidla a pryskyřice, odmašťovací
přípravky, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců a plevelu, zářivky a výbojky, nádoby od sprejů,
zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, apod. Tento svoz není určen
na odvoz velkoobjemových odpadů. Termíny svozů jsou firmou organizovány tak, aby měli občané možnost
ve stanovenou dobu odpad přinést a rovnou uložit na svozová vozidla. Prosíme tedy občany, aby přivezli odpad
ve stanovenou hodinu a neukládali ho u montované haly dopředu. V rámci tohoto svozu není možné odebírat
eternit a dehtovou lepenku – odběr tohoto stavebního (ne komunálního) odpadu musíte řešit samostatným
odvozem po dohodě s firmou.
PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE ELEKTRICKÉ SÍTĚ
Jedná se o rekonstrukci elektrické sítě v dolní části obce až po křižující vrchní venkovní vedení vn
35 kV pod školou. Rekonstrukce bude končit u čp. 23, 122 a 46. Odtud dále bude nové kabelové
vedení vyvedeno do stávající vrchní sítě. V rámci rekonstrukce dojde ke kompletní náhradě
stávajícího vrchního vedení nn 1 kV za nové kabelové vedení umístěné v zemi. Nové kabelové
vedení bude připojeno přes nové kabelové pilíře, které budou postaveny u jednotlivých odběratelů na kraji
pozemků. Z těchto přípojkových pilířů povedou domovní kabelové přívody do stávajících elektroměrových
rozvaděčů. Tyto domovní přívody nebudou v majetku ČEZ Distribuce, a. s., a po realizaci stavby se tyto domovní
přívody bezplatně předají jednotlivým odběratelům. S majiteli nemovitostí bude předem dohodnuto a odsouhlaseno umístění pilířů a trasy nových kabelových vedení.
Dále bude provedena rekonstrukce stávající trafostanice č. HB_0334 OUDOLEŇ a HB_0903 OUDOLEŇ
U CEMENTÁRNY. V rekonstrukci není zahrnuto stávající vrchní venkovní vedení vn 35 kV a vrchní vedení nn 1 kV
v horní části obce.
Časová osa stavby:
Rok 2017 - projednání rekonstrukce vedení s jednotlivými vlastníky pozemků a odsouhlasení navrženého plánu
u všech organizací, které se musejí vyjádřit ke stavbě v ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ.
Rok 2018 - v první polovině roku podání stavby k územnímu řízení, ve druhé polovině vydání územního rozhodnutí
s nabytím právní moci a předání projektové dokumentace ČEZ Distribuci, a. s.
Rok 2019 - realizace stavby.
Rozsah stavby je dán zadávacím návrhem investora stavby, kterým je ČEZ Distribuce, a. s.
Projektant stavby MONTPROJEKT a. s., projektant: Tomáš Jansa, Projekty H. Brod, Humpolecká 448,
Havlíčkův Brod, tel. 724 512 644, tomas.jansa@montprojekt.cz.
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DĚTSKÝ KLUB
V rámci projektu s názvem Zřízení dětského klubu a příměstského tábora Oudoleň proběhl během letních prázdnin od 3. července
do 14. července v naší obci již druhý příměstský tábor. Tentokrát se
zaměřením na sportování a hry. Tábora se zúčastnilo 12 dětí, byli to
žáci mladšího školního věku. Provoz zajišťovaly dvě místní vysokoškolačky Adéla Bencová a Tereza Ondráčková.
Děti se scházely v dětském klubu už po půl sedmé ráno. V době
od 8.00 do 9.00 hodin je čekaly hry v klubu, výtvarné činnosti a seznámení s plánem dne. V 9.00 hodin začalo sportování na hřišti,
v terénu, na zahradě. Od 11.30 do 12.30 hodin byl oběd a polední klid.
Obědy jsme tentokrát dováželi z jídelny ze Ždírce nad Doubravou. Od 13.00 hodin už opět děti vyrážely na
sportoviště. Děti se pak rozcházely do 16.30 hodin. Jelikož nám počasí přálo, mohli jsme pobývat často venku
a v přírodě.
Děti hrály např. školku s míčem, hru zeměkoule, molekuly, vybíjenou, překážkové dráhy, hru na medvěda, cukr,
káva, limonáda, Honzo, vstávej.
V pořadí třetí příměstský tábor se konal od
21. srpna do 1. září 2017. Zájem zúčastnit se mělo
11 dětí. Byla jsem ráda, že provoz opět zajišťovaly
místní vysokoškolačky, tentokrát Tereza Ondráčková
a Kristýna Vencová. Tábor byl zaměřen na cestování
a dopravu. Poznávali jsme okolí Oudoleně, hodně jsme
chodili pěšky. Snažili jsme se orientovat podle mapy,
ale hlavně poznávat okolí po různých cestách a často
zapomenutých cestičkách. Téměř veškerý čas, pokud
počasí dovolilo, jsme trávili venku, v přírodě. Brali jsme
s sebou dalekohledy, abychom tak mohli lépe pozorovat
věci kolem nás. Děti si také vyzkoušely některé
obyčejné věci jako vylézt na balík slámy nebo jíst mák
přímo z makovic na poli.
Děti z příměstského tábora na letišti v Dobkově.
Obědy byly zajištěny ze školní jídelny v Havlíčkově
Borové. Ale jak děti zjistily, nejvíce jim chutnalo venku. A tak jsme jednou obědvali u Kašparáku, jednou na výletě
cestou z Dobkova, jindy na školní zahradě.
Uspořádali jsme dva celodenní výlety. Ten první do Dobkova na letiště, druhý ke Kašparáku, kde jsme si i rozdělali oheň a opekli indiánský chleba. Myslím, že si děti tábory užily a byly spokojené a dostatečně zábavně
zaměstnané i v době prázdnin.
Před námi je již poslední plánovaný příměstský tábor, který se uskuteční v době jarních prázdnin školního roku
2017/2018.
Vladimíra Stehnová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁŘÍ V MŠ
Tak jsme se zase sešli po prázdninách, jen v trochu jiné sestavě. Odešlo nám 7 dětí do školy a přišly 3 nové
děti a 2 skoro nové. Celkem je tento školní rok zapsaných 19 dětí.
Září je pro děti období opětovného zvykání si na pravidelnost, na každodenní dřívější vstávání. Těžké je to pro
nové děti. Pro ně je všechno neznámé, musí se každý den odloučit od rodičů a trávit čas ve velké skupině dětí
a s neznámými dospěláky. Ale všechny děti adaptaci skvěle zvládly a postupně se začínají účastnit různých našich
činností. Celé září se věnujeme tomu, aby dětem bylo ve školce příjemně a cítily se bezpečně. Vzájemně se
poznáváme, učíme se spolu vycházet a tím tvoříme pravidla společného soužití.
Prostředí ve školce bude dětem celý rok zpříjemňovat nový pohádkový kamarád – Krteček. Z ničeho nic se
u nás objevil, děti z něho měly velkou radost a hned pro něj vyrobily domeček, aby jim neutekl. A od toho dne je ve
školce krtek a jeho kamarádi.
Paní učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok jsme slavnostně zahájili v pondělí 4. září. Byli jsme
rádi, že se zahájení zúčastnil pan starosta, který popřál mnoho
úspěchů ve škole nejen sedmi prvňáčkům, ale i všem starším
školákům. Žákům prvního ročníku předal dar od obce - kurz anglického jazyka Watch English - pracovní sešit s DVD a CD. Z Kraje
Vysočina dostali naši nejmladší opět kufřík Bezpečně do školy a do
přírody a také stavebnici ROTO z Vysočiny, se kterou budou pracovat
v hodinách pracovních činností. Škola vybavila prvňáčky krabičkou
s českými školními potřebami od firmy NOVA DIDA.
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Měsíc školy už je za námi. Děti si po prázdninách rychle zvykly na povinnosti. Zpravidla zůstávají ve škole i po
vyučování, protože činnost zahájila už také i většina kroužků. A co je na výběr? Šachy, angličtina pro 1. a 2. ročník,
čtenářský klub, flétnička, hudebně pohybový kroužek lidových tradic, kroužek přírodovědný.
V rámci projektu OP VVV - ŠABLONY jsme získali prostředky na podporu tří cílových skupin: na žáky, učitele
a rodiče. Na podporu čtenářské gramotnosti žáků jsme zřídili čtenářský klub a k rozvoji logického myšlení přispívá
klub zábavné logiky a deskových her - šachů. Pro děti, které potřebují pomoc, aby dosáhly lepších výsledků, jsme
zavedli doučování. Druhou oblastí je vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ a v ZŠ, paní učitelky se
zúčastnily například školení v oblastech rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti žáků a dětí MŠ, absolvovaly
logopedický kurz. Nezapomněli jsme ani na rodiče a všechny, kdo se zajímají o problematiku výchovy a vzdělávání. Pro ně připravujeme tématická setkávání s odborníky. První beseda se uskuteční v listopadu, naše pozvání
přijala psycholožka Mgr. Ivana Sodomková.
Učitelky ZŠ
PLAVECKÝ KURZ
Nový školní rok jsme zahájili plaveckým kurzem v Hlinsku v Čechách. Letos jezdí plavat všichni žáci naší školy,
tzn. 7 prvňáků, 7 druháků, 4 třeťáci, 8 čtvrťáků a jedna páťačka. Celkem 27 školních dětí. Doplňuje nás 7 dětí
z mateřské školy. Školní děti se zúčastní celkem 20 výukových hodin v deseti lekcích, školkové děti celkem 10
výukových hodin v hodinových lekcích. Zatím se nám nemoci vyhýbají , a tak se účastníme v plném počtu.
Učitelky ZŠ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ
ZÁVOD POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
První sobotu v říjnu 7. 10. 2017 se v České Bělé koná podzimní kolo hry Plamen - závod požární
všestrannosti mladých hasičů. Oudoleň bude reprezentovat jedno družstvo mladších a jedno
družstvo starších soutěžících.
Evka Rosická

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA
Už brzy nás čekají parlamentní volby. Za dobu svého působení ve funkci hejtmana jsem zažil pět vlád. Díky
důvěře, kterou mi dali voliči, zřejmě zažiju v této funkci i tu šestou. Nyní – krátce před parlamentními volbami –
proto neřeším půtky jednotlivých stran. Jako pro zástupce krajské samosprávy je pro mne důležité, abychom se
s budoucí vládou domluvili na věcech sloužících potřebám občanů Vysočiny. Jde o to, aby to byla vláda schopná
naslouchat hlasům všech obyvatel a ne jen skupiny politiků. Záleží také na jejich schopnosti konsenzu, vzájemné
tolerance. Nebude to jednoduché. Ale schopnost připustit i jiné názory je pro efektivní fungování vlády důležitá.
Že je to možné, dokazuje naše spolupráce rozdílných politických subjektů v Zastupitelstvu Kraje Vysočina.
V radě kraje zasedají zástupci čtyř stran. Přestože máme v mnohém ohledu rozdílné politické názory, vždy
hledáme řešení, které je přijatelné pro všechny nebo alespoň pro většinu zastupitelů. Nevyhledáváme konflikty
kvůli malicherným osobním animozitám nebo sporům.
Doufám, že i členové budoucího parlamentu a posléze i vlády zapomenou po svém zvolení na předvolební
nesmiřitelnou rétoriku a budou hledat cesty, jak se dohodnout, aby byl náš stát prosperující zemí jen s minimem
nenávistného okřikování a vzájemného osočování. Je nanejvýš potřebné slyšet a vnímat hlasy všech, včetně
politických rivalů.
Není pravdou, že váš hlas nic nezmění. Neúčastí na volbách se zbavujeme nejpodstatnějšího občanského
práva. Je důležité vyslovit svůj názor, neboť jen tak můžeme ovlivnit naši budoucnost.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

KULTURA - INZERCE
PLÁNOVANÉ AKCE
7. 10. 2017

Závod požární všestrannosti mladých hasičů

SDH Oudoleň

13. - 15. 10. 2017

Kontejner na velkoobjemový odpad

Obec Oudoleň

19. 10. 2017

Zasedání zastupitelstva obce

Obec Oudoleň

28. 10. 2017

Taneční zábava, hudba: KYVADLO

SDH Oudoleň

1. 11. 2017

Svoz nebezpečného odpadu

Obec Oudoleň

8. - 10. 11 2017

Kurz PC

Obec Oudoleň

10. 11. 2017

Svatomartinský lampionový průvod

SDH Oudoleň

13. - 14. 11. 2017

Kurz PC- pokračování

Obec Oudoleň

18. 11. 2017

Posezení se seniory

Obec Oudoleň

Vítání občánků

Obec Oudoleň

Obecní ples

Obec Oudoleň

2. 12. 2017
30. 12. 2017
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ŽIVOTNÍ JUBILEUM

TIŠE VZPOMÍNÁME

V měsíci říjnu oslaví výročí narození:
Eva Kryštofková, Oudoleň 100
Miroslav Holas, Oudoleň 119
BLAHOPŘEJEME!

Tichou vzpomínku věnujeme panu Milanu Kováčikovi,
který zemřel 2. 9. 2017 ve věku 69 let.
Tichou vzpomínku věnujeme paní Marii Zvolánkové,
která zemřela 21. 9. 2017 ve věku 87 let.

KROUŽEK ŠACHŮ PRO
"STARŠÍ A POKROČILÉ"
V místní základní škole se učí
děti šachy od ledna roku 2009. Za
tu dobu se tu již odchovalo celkem
dost slušných hráčů, a tak mě napadlo oslovit bývalé žáky ZŠ Oudoleň, zda by neměli zájem zahrát si
(někteří po letech) šachy. Dost jich
na tuto výzvu kývlo. Už jsme se
sešli dvakrát.
V budoucnu bychom chtěli
založit šachový oddíl. Zveme tímto
všechny „dospěláky“, kteří by si
chtěli zahrát, popř. se zapojit do
chodu našeho kroužku, aby
neváhali.
Osobně nebo na tel. č.
776 646 395 Vám rád sdělím termín a čas konání schůzky šachového kroužku.
Milan Chvojka

INZERCE
K prodeji zachovalá, rekonstruovaná chalupa, vhodná k trvalému
bydlení, čp. 122 (číslo LV 231), včetně pozemku, v obci Oudoleň.
3+1, stodola, prostorná půda. Umístění uprostřed obce, v blízkosti
obchod, pošta, škola, školka, obecní úřad, autobusová zastávka.
Topení a ohřev vody plynem, zavedená elektřina, funkční krb.
Nutná rekonstrukce koupelny a přeložení střechy, krovy jsou
v pořádku. Odhadní cena 1 100 000 Kč.
Kontakt: Vaculík 605 316 422
INZERCE
Prodám dětské kolo červené barvy,
zn. OLPRAN, odpružený rám,
roz. kol 24". Cena 1 000 Kč.
Oudoleň čp. 53
PROVOZNÍ DOBA
COOP OUDOLEŇ O STÁTNÍM SVÁTKU

V sobotu 28. 10. 2017, v den
státního svátku, bude prodejna
COOP Oudoleň uzavřena.
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