LISTOPAD 2017
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ

Zastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve na

SVATOMARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Děti, maminky (i s kočárky), tatínkové,
babičky i dědečkové, pojďte s námi!
Sraz v pátek 10. 11. 2017 v 16.45 hodin
před kulturním domem
(za jakéhokoliv počasí),
odtud v 17.00 hodin vyrazíme s lampiony
na promenádu obcí.
Lampiony mohou být koupené nebo
vlastnoručně vyrobené,
ale hlavně je vezměte s sebou.
Svatý Martin přijede na bílém koni
a bude mít opět připravené občerstvení
a možná i překvapení.

POSEZENÍ SE SENIORY
v sobotu 18. listopadu 2017 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vystoupí kroužek lidových tradic
ze základní školy s ukázkami programu
„Když jsem chodil do školy“.
K poslechu zahraje harmonikář
pan Jan Frühbauer a spol.
Občerstvení zajištěno.
Základní škola a Mateřská škola Oudoleň
všechny srdečně zve
na

VÁNOČNÍ BESÍDKU
v sobotu 16. prosince 2017
do kulturního domu.
Od 13.00 hodin můžete přijít posedět, popovídat
si a nakoupit drobné dárky.
Od 14.00 hodin vystoupí s připraveným
programem "Putování k jesličkám"
žáci mateřské a základní školy.
Zároveň chceme tímto oslovit místní i přespolní, děti
i dospělé. Přijďte nabídnout v předvánočním čase své
výrobky. Třeba zrovna ten Váš udělá radost pod
vánočním stromkem nebo pomůže vytvořit sváteční
náladu. Zájemci o prodej nahlaste se do 24. 11. 2017
na Obecním úřadě v Oudoleni.

Pan PODZIM v mateřské škole.

Dřevíčkova dílna žáků základní školy.
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Školkáčci v Horní Krupé.

Děti mateřské školy při Dřevíčkově dílně.
Čtenářský kroužek.

Žáci základní školy v Horní Krupé.

Děti zkoušejí vlastnoručně vyrobené káči .

Školáci pokračují v kurzu plavání.

Mladší hlídka při Závodě požární všestrannosti mladých hasičů.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 19. 10. 2017
 Usnesení jsou průběžně plněna.
 Zastupitelstvo bere na vědomí žádosti o připojení
objektů v průmyslové zóně na obecní vodovod.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, Jihlava, o finanční spolupráci při řešení odvodu vody z propustku
na silnici III/3509 do nejbližší vodoteče. Propustek
je umístěn nad průmyslovou zónou. KSÚSV navrhuje vést svod vody na hranicích pozemků p. č.
160/84 a p. č. 160/86 do potoka a požaduje spoluúčast na úhradě skutečných nákladů navrženého
řešení ve výši 50 %. Předběžné náklady činí
odhadem cca 300 tis. Kč. (Nejedná se o odvod
kanalizace z průmyslové zóny. Jednání s KSÚSV
o řešení odvodu vody z propustku vyvolal majitel
pozemku v průmyslové zóně pan Marek Doležel.)
Zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast při
řešení odvodu vody z propustku na silnici III/3509
do nejbližší vodoteče ve výši 20 000 Kč.
 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 66,
2
ostatní plocha, o výměře 108 m , a pozemku p. č.
2
432/3, zahrada, o výměře 24 m , za cenu 20
2
Kč/m . Kupující zajistí sepsání kupní smlouvy a
uhradí veškeré náklady spojené s prodejem
pozemku.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
studii proveditelnosti pro stavbu Kanalizace a
ČOV Oudoleň, kterou zpracoval Ing. František
Kujan, Krucemburk. Zastupitelstvo projednalo
organizaci veřejného projednání projektu kanalizace s občany. Na toto setkání budou pozváni
zástupci projektové firmy a Kraje Vysočina. Před
veřejným projednáním proběhne schůzka na Kraji
Vysočina se zástupci odboru životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství.
 Obec získala dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ČR na akci: Posílení vodárenské
soustavy v obci Oudoleň. V rámci této akce bude
vybudován v Březině nový hydrogeologický vrt,
který bude v případě zastižení podzemní vody
odpovídající kvality a kvantity převeden na vodní
dílo a bude napojen na stávající vodovodní
soustavu obce. Cena díla: 871 570 Kč, dotace
697 256 Kč, tj. 80 %. V současné době musí obec
provést zadávací řízení pro výběr dodavatele
služeb. Zastupitelstvo schvaluje oslovit pro
výběrové řízení na akci Posílení vodárenské
soustavy v obci Oudoleň firmy: VODASERVIS
s. r. o., Žďár n/S., STAVBY KAPITÁN s. r. o.,
Blatno 38, Hlinsko a SANGEO, v. o. s., Chrudim.
Dále zastupitelstvo schvaluje hodnotící komisi
ve složení: Ivo Béna, Zdeněk Benc, Pavel Sláma.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 5/2017. Tímto rozpočtovým opatřením bude rozpočet obce navýšen na
straně příjmů celkem o 72 204,70 Kč (např. bude
navýšena položka daně z nemovitosti o částku
22 405,30 Kč) a na straně výdajů celkem o částku
70 215,40 Kč (např. položka pojištění majetku
obce bude navýšena o 27 315 Kč). Položka Vratka dotace Potravinová pomoc ve výši 26 111,40
Kč je pouze průtoková (objevuje na straně příjmů i
výdajů). Jedná se o dotaci základní školy na
obědy pro sociálně slabě žáky školy, kteří se

odstěhovali, a tak nebyla dotace vyčerpána a
vrací se zpět.
 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních
prostředků na účtech obce:
Era
559 328,19
ČSOB a. s.
2 283 005,86
Česká spořitelna a. s.
143 909,62
Česká národní banka
924 083,58
Celkem
3 910 327,25 Kč.








Z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk
činí 3 724 671,25 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje Plán rozvoje sportu.
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
na opravu komunikace od čp. 95 po čp. 111
a z dotačního titulu č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury na rekonstrukci školního hřiště
ve středu obce.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje nákup
hasičské stříkačky za cenu 125 840 Kč, vč. DPH.
Oprava stávající hasičské stříkačky by stála
92 565 Kč, vč. DPH. Sbor dobrovolných hasičů
Oudoleň přispěje částkou ve výši 50 % nákladů.
Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí:
 na příštím zasedání bude připravován rozpočet
na rok 2018
 v sobotu 28. 10. 2017 v 9.30 hodin bude provedena prohlídka domu čp. 120. (Prohlídka čp.
120 v sobotu 28. 10. proběhla.)

Výsledky hlasování ve volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve dnech 20. – 21. 10. 2017
v obci Oudoleň
Počet voličů ze seznamů voličů
Počet voličů, kteří volili
Počet platných hlasů

293
215 tj. 73 %
211

Počet platných hlasů pro jednotlivé strany:
ANO 2011
61 hlasů
KDU – ČSL
31 hlasů
ODS
23 hlasů
KSČM
22 hlasů
Česká pirátská strana
20 hlasů
Svoboda a přímá demokracie
19 hlasů
ČSSD
9 hlasů
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
9 hlasů
TOP 09
6 hlasů
Strana zelených
3 hlasy
Referendum o Evropské unii
2 hlasy
REALISTÉ
2 hlasy
Strana svobodných občanů
1 hlas
Rozumní
1 hlas
Sdružení pro republiku
1 hlas
Strana Práv Občanů
1 hlas
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

POZVÁNKA

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci listopadu oslaví
výročí narození:
Antonín Konfršt, Oudoleň 28
BLAHOPŘEJEME!

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se bude
konat ve čtvrtek 16. 11. 2017 od 18.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Z programu zasedání:
 Záměr směny majetku obce č. 1/2017
 Návrh veřejnoprávní smlouvy v oblasti přestupků
 Návrh rozpočtu na rok 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŘÍJEN V MŠ
Adaptační proces (činnosti a poznávání) jsme v mateřské škole v prvních poprázdninových týdnech úspěšně
zvládli, a tak jsme se mohli s chutí začít věnovat přicházejícímu ročnímu období – podzimu. Pozorovali jsme měnící
se přírodu, dozrávající plody, zvířátka na školní zahrádce, která se pomalu, ale jistě začínají připravovat na zimu.
Po všech těchto aktivitách si děti samy pana Podzima vyrobily, samozřejmě z přírodních materiálů, které jsou
s podzimem spjaty - z listí a z podzimních plodů.
Děti si procvičily jemnou motoriku pomocí hmatových krabiček – a to tak, že zkoušely se zavázanýma očima
zkoumat hmatem různé plody, utvrdily se v tom, že bez zraku by byl náš život velmi obtížný, na konci týdne si
každý zkusil podzimní plody vymodelovat. S dětmi jsme se po všech těchto pozorováních společně domluvili, že i
naše zahrada by se měla s podzimem proměnit. Sklidili jsme tedy vypěstované plody (dýně, zbytek rajčat) a hlavně
jsme nasušili semínka všech rostlin, abychom je mohli za rok zase vyset.
Dne 18. 10. 2017 se konal výlet do Horní Krupé s naučným programem: Stromy a stromky
Poslední říjnový týden jsme pojali s dětmi jako dýňový a vyrobili si dýňové panáčky a také se trochu inspirovali
americkým svátkem a zkusili jsme dýně vydlabat a svítit si s nimi jako s lucernami.
Paní učitelky MŠ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HORNÍ KRUPÁ – PROGRAM: BYLINKY
Školáci stejně jako děti z mateřské školy navštívili dne 18. 10. chaloupeckou pobočku v Horní Krupé. Pro ně byl
připraven program Bylinky.
 Jeli jsme do Horní Krupé autobusem. Když jsme přijeli, tak jsme se rozdělili na tři skupiny. Já jsem šel s naší
skupinou dovnitř. Tam jsme si sedli do kroužku. Každý musel říct svoje jméno a bylinu. Pak jsme si šli uvařit
bylinkový čaj. Bylinek tam bylo šestnáct. Byl to: bez, dobromysl, šípek, máta, kopřiva, meduňka, měsíček, sléz,
levandule, mateřídouška, heřmánek, tymián, pelyněk, třezalka, maliník, šalvěj. Když byl čaj hotov, tak jsme ho
vypili. Byl moc dobrý. Pak jsme vyráběli pytlíčky. Já jsem si do pytlíčku dal meduňku. A pak jsme šli ven, tam
jsme měli rozhovor s bylinou. Měli jsme odpovědět na různé otázky. A pak jsme běhali po zahradě a poznávali
jsme rostliny. Pak jsme hráli hru. Jmenovala se: Kopřivo, kopřivo. A pak jsme jeli do školy. Vojta Z., 4. r.
 Rozdělili jsme se do tří skupin. První skupina byli školkáčci, druhá a třetí školáci. Poznávali jsme byliny. Hráli
jsme hru Kopřiva. Zalezli jsme na pec. Byliny: bez, dobromysl, šípek, máta, kopřiva, meduňka, měsíček, sléz,
levandule, mateřídouška, heřmánek, tymián, pelyněk, třezalka, maliník, šalvěj. Štěpa H., 4. r.
 Byli jsme uvnitř a venku. Když jsme byli uvnitř, tak se mi nejvíc líbilo, jak jsme lezli na pec a vařili čaj a taky jak
jsme dělali papírový hrnek a hráli jsme na kopřivu: „Kopřivo, kopřivo, stojíš trochu nakřivo, postav se
rovně, co je ti do mě, já se tak válím, a když chci, tak pálím.“ Když jsme přišli ven, tak jsme se seznámili a
pak jsme si vylosovali, s kým budeme. My jsme byly: Lenička, Bětuška a já. A nejvíc se mi líbilo, jak jsme dělaly
zrcadlové obrázky. To se zrcadlo namířilo na bylinku a my jsme bylinku viděly v tom zrcadle. Udělala jsem si čaj
z těchto bylinek: měsíček lékařský, dobromysl a meduňka. Lucka S., 5. r.
DŘEVÍČKOVA DÍLNA
 Dne 31. 9. jsme byli na Dřevíčkově dílničce. Moc se mi to líbilo, protože jsme si dělali káču. A potom jsme si
mohli vybrat mezi jezdící rybou nebo svícnem. Já jsem si vybral svícen. A pak jsem si ho vybarvil. V klubu jsme
si s káčou pořád točili. Matyáš F., 3. r.
 Líbilo se mi to. Dělali jsme svícen a rybku na kolečkách. Používali jsme ruční vrták, vrtačku, velkou vrtačku,
pilník. Byla tam dráha ze dřeva. Bylo to na obci v zasedačce. Byl tam pán a paní. Leoš Z., 4. r.
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
V tomto školním roce byl otevřen pro žáky 2. - 5. tříd kroužek pro rozvoj čtení. Probíhá jednou týdně vždy dvě
vyučovací hodiny, ve kterých děti čtou zadaný text a následně s ním pracují. Prošli jsme si již životopisem Karla IV.
a následnou myšlenkovou mapou jeho života, ale i třeba textem o tom Jak pejsek s kočičkou vařili dort. Děti se
učily porozumět některým, pro ně cizím slovům a samozřejmě už došlo i na malování vlastního přebalu knihy.
Dětem je čtení přiblíženo zábavnou formou a je dbáno na to, aby se snažily co nejvíce porozumět textu a práci,
která je k tomu zadána. Jedná se o práci výtvarnou, pracovní, dramatickou. Nechybí ani komunikace a společná
konverzace. Kroužek nyní navštěvuje 16 dětí a věřím, že se jim i nadále práce spojená s vybranými texty bude líbit.
Dana Klimešová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ
ZÁVOD POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
V sobotu 7. 10. 2017 se v České Bělé konala soutěž požární
všestrannosti mladých hasičů, na kterou jsme se celé září
připravovali.
Oudoleň měla zastoupení 1 hlídky mladších a 1 hlídky starších
(1 hlídka = 5 členů). Na trať vybíhaly obě hlídky jako poslední, ale za pěkného,
slunečného počasí. Když děti přiběhly, bylo vidět, že přípravu nepodcenily, protože
měly málo trestných bodů, dobrý čas a velmi dobrý výsledek.
Starší se umístili na pěkném 24. místě z 54 zúčastněných hlídek a mladší
se vytáhli, byli 5. z 52. Disciplíny, které cestou plnily: střelba, ručkování po laně,
hasební prostředky, topografické a grafické značky, zdravotka, uzlování, určení
azimutu a orientace mapy.
Výsledková listina k nahlédnutí na http://www.oshhavlickuvbrod.cz/zavodpozarnicke-vsestrannosti-7-10-2017-vysledky/d-2348. Výsledek závodu všechny
velice potěšil, takže na jarní kolo mají děti velice pěkný rozjezd (výsledky z podzimu
a jara se sčítají) a velkou motivací bude jarní soutěž, která bude zde v Oudoleni.
Gratulujeme k pěknému výsledku!
Vedoucí MH

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA
Zdravotnictví je odvětvím, jehož kvalita výrazně ovlivňuje naše životy – hlavně pocity spokojenosti a jistoty. I
vzhledem ke své profesi jsem si této skutečnosti dobře vědom. Krajský úřad má zodpovědnost za zdravotnictví
hlavně prostřednictvím svých pěti krajských nemocnic a krajské zdravotnické záchranné služby. Už v roce 2006
učinilo krajské zastupitelstvo rozhodnutí o průběžné obnově a rozšiřování nemocniční infrastruktury. A na toto
rozhodnutí navazovala další zastupitelstva. Nešlo a nejde o nárazová rozhodnutí, ale o systematické zlepšování
podmínek v našich nemocnicích. Považuji za velmi důležité, že v Kraji Vysočina se stále i v tomto směru daří víc
evoluci, než revoluci.
Částečnými rekonstrukcemi i novými dostavbami prošlo postupně všech pět nemocnic. V současné době se
rozsáhlé investice uskutečňují hlavně ve dvou největších městech Vysočiny. V Třebíči probíhá mezi jiným už od
roku 2016 výstavba dvou nových budov energocentra a pavilonu chirurgických oborů. Rovněž pokračuje
rekonstrukce budovy bývalé porodnice. S novými investicemi souvisí i projekty špičkového přístrojového vybavení.
Dohromady jde o investice ve výši 499 miliónů korun a hotovo by mělo být do půlky příštího roku. V Jihlavě probíhá
od února 2016 hlavně rekonstrukce pavilonu interny. Postup pokračuje po jednotlivých podlažích od shora dolů. Při
rekonstrukci nižších podlaží jsou tato podlaží provizorně stěhována do již zrekonstruovaných prostor. Až po
kompletní rekonstrukci celého objektu dojde k nastěhování jednotlivých oddělení do svých předem určených částí
budovy. K dokončení celého pavilonu by mělo dojít na jaře 2018 a celkové náklady dosáhnou 350 milionů korun.
Ovšem potřebným základem fungujícího zdravotnictví jsou především odborně zdatní lidé – lékaři, sestry a další
personál. Proto Rada Kraje Vysočina přijala už v únoru 2010 „usnesení na stabilizaci zdravotnického personálu
s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných
Krajem Vysočina prostřednictvím stáží, stipendií a náborových příspěvků“. Podle tohoto usnesení je lékaři
poskytován náborový příspěvek 100 000 Kč, nelékaři pak 30 000 Kč. Studentovi lékařské fakulty může být
poskytnuto stipendium ve výši 5 000 Kč měsíčně, studentovi nelékařského povolání 2 000 Kč měsíčně. Od té doby
krajské nemocnice vyplatily necelých sedm milionů korun na náborových příspěvcích a 400 tisíc korun na stipendia
studentům – budoucím zaměstnancům. Nejde jen o to odborníky získat, ale také je v našem kraji udržet. Proto se
snažíme vylepšit ve spolupráci s nemocnicemi i jejich průběžné finanční ohodnocení.
Jedno souvisí s druhým – jde nám o to, abychom měli v nemocnicích odborníky a ti mohli pracovat v důstojném
prostředí se špičkovými lékařskými přístroji. Pak se nám může podařit získat a stabilizovat dobré týmy zdravotníků
a zajistit potřebnou zdravotní péči. Přestože jde o obtížný a finančně náročný cíl, udělali jsme už kus konkrétní
práce a určité výsledky se dostavují. Budeme v tom úsilí pokračovat.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

KULTURA - INZERCE
PLÁNOVANÉ AKCE
10. 11. 2017

Svatomartinský lampionový průvod

SDH Oudoleň

16. 11. 2017

Zasedání Zastupitelstva obce

Obec Oudoleň

18. 11. 2017

Posezení se seniory

Obec Oudoleň

2. 12. 2017

Vítání občánků

Obec Oudoleň

5. 12. 2017

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla

TJ Sokol Oudoleň

16. 12. 2017

Vánoční besídka

ZŠ a MŠ Oudoleň

30. 12. 2017

Obecní ples

Obec Oudoleň
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POJĎ HRÁT HOKEJ
Jako trenér nejmladších dětí ledního hokeje v Chotěboři
vás zvu na pravidelné tréninky,
bruslení s i bez hokejky.
Přijít mohou kluci i holky, kdykoliv.
Bližší info na mém tel.: 776 644 392
Miroslav Janáček

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE, ČERTA A ANDĚLA
Dne 5. 12. 2017 bude v naší obci
chodit Mikuláš, čert a anděl.
Kdo má zájem o tuto návštěvu,
ať nahlásí jména a příjmení dětí
na tel. 777 745 636 do 25. 11. 2017.
Začíná se v 17.00 hodin směr dolní
konec obce.
Za TJ Sokol Oudoleň Lenka Janáčková
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