ŘÍJEN 2018
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ

ZAJÍMÁ VÁS,
CO SE DĚJE DÁL
S VAŠÍM ODPADEM?
Když člověk vyhazuje PET lahve nebo papír
do barevného kontejneru, často se ptá,
co se s těmi věcmi dál děje. Skeptici říkají,
že je popeláři sesypou zpět na hromadu a vyvezou
na skládku. Jak je to doopravdy?
Základní škola a Mateřská škola Oudoleň
srdečně zve všechny zájemce na

PROHLÍDKU TŘÍDÍCÍ LINKY ODPADŮ
VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU
V ÚTERÝ 9. 10. 2018
Odjezd v 15.30 hodin od školy.
Zájemci se mohou hlásit do 5. 10. 2018
na obecním úřadě nebo ve škole.

Program:
• Odjezd v 8.30 hodin
• Procházka po Vyšehradě
•
•

Obec Oudoleň
a Základní škola a Mateřská škola Oudoleň
Vás srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ LÍPY
K 100. VÝROČÍ
VZNIKU REPUBLIKY
spojené s krátkým kulturním programem

V SOBOTU 27. 10. 2018
ve 14.00 hodin
„U Váhy“ ve středu obce

SOBOTA 27. 10. 2018 VE 14.00
HODIN

Vánoční Praha s rozsvěcením vánočního stromu
Odjezd dle domluvy
Zájemci se mohou hlásit v prodejně COOP,
kde zároveň uhradí zálohu 850 Kč/osobu.
Členům SDH uhradí sbor dopravu. Ostatní přispějí
na dopravu 250 Kč/osobu. Cenu vstupenky si hradí každý sám.
Těšíme se na příjemně strávený počátek adventu.

ZŠ - Páteční keramika s paní Sedlákovou. Vyrábíme keramické visačky do plánované aleje.
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ZŠ - Kroužek šikovné ruce.
Výroba jehelníčku.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 24. 9. 2018
− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu na pozemku p. č. 809 v k. ú. Oudoleň.
− Zastupitelstvo projednalo žádost firmy Eurometal
servis s. r. o., Havlíčkův Brod, o odkoupení části
pozemků p. č. 160/31, 160/36 a 160/72 v k. ú.
Oudoleň za účelem budoucího využití pro stavbu
výrobní haly pro Eurometal servis s. r. o.
Zastupitelstvo požaduje doplnit žádost o bližší
informace a záměr projektu.
− Kontrola usnesení: Bod č. 8 ze zasedání
zastupitelstva dne 16. 8. 2018: Zastupitelstvo
pověřuje výbor pro životní prostředí přezkoumáním
žádosti o pokácení 1 ks javoru na pozemku
p. č. 103/1 v k. ú. Oudoleň. Žádost bude řešena na
příštím zasedání.
− Další usnesení jsou průběžně plněna.
− Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci na
demolici rodinného domu čp. 43 a následnou
výstavbu domu nového. Zastupitelstvo požaduje
doplnění žádosti dle Pravidel Obce Oudoleň pro
poskytování dotace pro výstavbu rodinného domu.
− Zastupitelstvo schvaluje navýšení provozních nákladů Základní školy a Mateřské školy Oudoleň
o 55 tis. Kč na úhradu mzdových nákladů na zajištění
školní družiny ráno před vyučováním a v odpoledních hodinách. Zastupitelstvo dále doporučuje navýšení poplatků.
− Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci ze SFŽP
z Národního programu Životní prostředí na výměnu
veřejného osvětlení v dolní části obce.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
výsledek kontroly hospodaření Obce Oudoleň
za období od 1. 12. 2017 do 31. 8. 2018 provedenou
finančním výborem obce.

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 6/2018. V rámci tohoto
opatření bude rozpočet na straně příjmů navýšen
o 186 395 Kč (nejvyšší část příjmů činí nájem od
LDO Přibyslav ve výši 180 000 Kč) a na straně
výdajů o 368 752,31 Kč (nejvyšší část výdajů činí
výdaj za projekt, vč. přípravy na územní souhlas, na
sociální byty ve výši 175 450 Kč a výdaj za projekt
na stavbu chodníku ve výši 111 500 Kč).
− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních
prostředků na účtech obce:
Era
652 226,04
ČSOB a. s.
3 509 975,56
Česká spořitelna a. s.
81 417,08
Česká národní banka
601 291,89
Celkem
4 844 910,57 Kč.
Z toho peněžní záruky činí 92 828 Kč. Peněžní
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí
4 752 082,57 Kč.
− Různé - Zastupitelstvo projednalo:
− výsadbu lip v rámci projektu Lípy Vysočiny a
určení místa pro výsadbu (obec, ZŠ a MŠ, SDH)
− poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky
na zadluženou obec Prameny. Zastupitelstvo
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši
5 000 Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením
místních samospráv České republiky za účelem
pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo
osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne
21. 8. 2018, čj. KUZL60663/2018.
− roznos kalendářů Podoubraví na rok 2019
občanům obce.
− se zástupci TJ Sokol Oudoleň z. s. využití herny
stolního tenisu.

KDO MÁ V OUDOLENI DOMEK, ZASADÍ SI STROMEK
ZMĚNA TERMÍNU VÝSADBY ALEJE

V rámci projektu Kdo má v Oudoleni domek, zasadí
si stromek dochází ke změně termínu výsadby aleje.
Z důvodu opožděného vynětí dotčeného pozemku
ze zemědělských dotací proběhne výsadba stromů
v termínu březen – duben 2019 podle sněhu a počasí.
O novém termínu akce budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení.

K VYSAZENÍ JE VOLNÝCH JEŠTĚ 43 STROMKŮ
Přestože výsadba aleje proběhne až na jaře 2019
žádáme zájemce o výsadbu, aby se z důvodu včasné
výroby keramických popisek přihlásili co nejdříve na obecním úřadě.
V současné době je k vysazení ještě volných 43 stromků:
20 jabloní, 9 třešní, 12 hrušní a 2 slivoně.
Na projekt obec získala dotaci z Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny.
Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství
a MAKRO Cash & Carry.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZÚČASTNILI JSME SE SLAVNOSTNÍHO SVĚCENÍ KAPLE V SÁZAVĚ
V neděli 16. září proběhlo v obci Sázava svěcení nově postavené kaple zasvěcené
Panně Marii Karmelské. Toto unikátní katolické dílo vybudovali nadšenci ze spolku
Karmel Sázava svépomocí a díky pomoci sponzorů z řad firem i soukromých osob.
Slavnostní bohoslužbu celebroval Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký,
homílii přednesl Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a rodák
ze Sázavy. Při jeho krásných a dojemných slovech se mnohým přítomným věřícím i
slza v oku zaleskla. Zmínil se, že v dnešní době, kdy spousta lidí má daleko k víře
v Boha, je až neuvěřitelné, že se sázavským podařilo postavit toto velkolepé dílo.
Připomněl, že lidé na Vysočině jsou stále velmi pracovití, přes 6 000 brigádnických
hodin o tom zajisté svědčí. Všem popřál, aby se nová kaple stala místem pro jejich
odpočinek a rozjímání, které v dnešní uspěchané době potřebuje každý z nás. Závěr
slavnosti patřil poděkování předsedy spolku Karmel a starosty obce pana Františka
Ledvinky, slavnostní slova jsme vyslyšeli i od našeho pana faráře Daniela Koláře.
Po mši svaté následovala prohlídka kaple. Sochu Panny Marie Karmelské vytvořila
česká sklářka a výtvarnice paní Vladimíra Tesařová žijící v Dobré Vodě u Hartmanic,
nádhernou křížovou cestu v souboru 14 obrazů malovaných na plátno navrhla malířka
Alena Ciková, varhany pro kapli P. Marie Karmelské navrhl a postavil varhanář
pan Jan Karel ze Sázavy. Po poledni se všichni účastníci občerstvili výbornými napečenými koláčky od sázavských
hospodyněk, nechybělo ani další chutné občerstvení a nápoje.
Děkujeme obci Sázava za milé pozvání, a pokud jste kapli ještě neviděli, určitě se na ní zajeďte podívat. Každého
z Vás zajisté osloví!!!
Blanka Zvolánková
NA PODOUBRAVSKÉM VÍCEBOJI JSME SE UMÍSTILI NA 11. MÍSTĚ
V sobotu 8. září 2018 se do naší sousední vesnice Slavětín sjeli
starostové, místostarostové a zastupitelé členských obcí Svazku obcí
Podoubraví, aby se společně setkali, pobavili a změřili své síly tentokrát
ne na úřadech, ale v zajímavých soutěžních disciplínách. Již 11. ročník
Podoubravského víceboje slavnostně zahájil pan Jiří Stehno, starosta
obce Slavětín, společně s panem Václavem Venhauerem, předsedou
Svazku obcí Podoubraví. Tříčlenná družstva z 15 přítomných obcí
postupně startovala a vydala se na trať po celé vesnici s připravenými
soutěžemi – střílení ze vzduchovky na terč, znalosti z myslivosti,
procvičování paměti, koulení balíku slámy, jízda na trakaři poslepu,
skládání puzzle, koně, hod míčem na basketbalový koš, řezání pilou a
vědomostní test. Poslední „starostovskou“ disciplínou bylo otevírání
zámků poslepu.
Vítězem letošního ročníku víceboje se stala obec Jitkov, na druhém
místě se umístila obec Sobíňov a třetí příčka patřila obci Čečkovice.
Oudoleňské družstvo ve složení Ivo Béna, Pavel Sláma a Blanka
Zvolánková obsadilo 11. místo.
Děkujeme obci Slavětín za výbornou organizaci krásného letního
sobotního odpoledne, které jsme si užili. Živá hudba Jardy Bílka přispěla
k výborné atmosféře a náladě, občerstvení bylo na jedničku, a tak jsme
si v podvečerních hodinách odvezli pěkné vzpomínky. Poděkování patří
také našim fanouškům, kteří nás při soutěžích podporovali.
Příští rok se představitelé obcí setkají v obci Maleč, tak ať se jim při
12. ročníku Podoubravského víceboje daří!!!!
Blanka Zvolánková
KALENDÁŘE DOUBRAVA & PODOUBRAVÍ 2019
V letošním roce nemá naše obec svůj vlastní
kalendář, a tak se rozhodla zakoupit pro své občany
velmi zdařilý kalendář Doubrava & Podoubraví 2019.
Kalendář roznesou do jednotlivých domácností členové
zastupitelstva.
Pokud se stalo, že nebudete doma nebo na své
chalupě v Oudoleni, a kalendář neobdržíte, můžete si
ho do konce října vyzvednou na obecním úřadě.
V případě zájmu o další tyto kalendáře si je můžete
zakoupit na obecním úřadě za cenu 65 Kč.
OUDOLEŇSKÉ LISTY 10/2018
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VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU BUDE
V PONDĚLÍ A ÚTERÝ
Firma AVE CZ odpadové hospodářství,
s. r. o., provozovna Žďár nad Sázavou,
upozorňuje na zahájení každotýdenních
zimních svozů komunálního odpadu. Oproti
minulým rokům dochází ke změně, svozy
budou probíhat sudý týden v pondělí a lichý týden
v úterý.
KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Ve dnech 19. - 21. 10. 2018 bude za kulturním
domem umístěn kontejner
na velkoobjemový odpad.
Kontejner je určen například
na staré matrace, koberce,
zrcadla, umyvadla, linoleum,
apod. Není určen na
nebezpečný odpad např.
pneumatiky nebo elektroodpad.
OBECNÍ KNIHOVNA
NOVINKY

OUDOLEŇ

–

KNIŽNÍ

Peter May Běžkyně
Vrcholový čínský plavec
spáchá v předvečer olympiády sebevraždu — a Čína
tak ztrácí naději na vítězství
proti Americe.
Olympijský vzpěrač si
vezme život v náruči své
pekingské milenky — a
nejvyšší kruhy se pokoušejí
tento skandál ututlat.
Jenže ze sebevražd se
vyklubou vraždy a ukáže se,
že jsou spojeny s dalšími
„náhodnými úmrtími“ nejlepších čínských atletů.
Případu se ujímá čínský detektiv Li Jen a americká
soudní lékařka Margaret Campbellová. Jejich jedinou
nadějí je olympijská běžkyně. Ta ale záhadně zmizí a
Liho kariéra i budoucnost mezinárodní atletiky se ocitají
ve vážném ohrožení.
Abbi Waxman Zahrada nových začátků
Lilian je už tři roky matkou
samoživitelkou – od té doby,
co při autonehodě přišla
o manžela. Nebylo to pro ni
jednoduché, ale o jedno
zhroucení a několik depresivních večerů později se konečně začíná smiřovat se
svou situací. Naštěstí ji baví
její práce ilustrátorky učebnic,
která přináší spoustu zajímavých zážitků – jako když Lilian
její šéfová přihlásí do zahradnického kurzu. Vypadá
to, že aby člověk mohl ilustrovat knihy o zelenině, musí
si ušpinit ruce… doslova. Každé sobotní ráno tedy Lilian
tráví na kurzu pěstování zeleniny, kam ji doprovází její
dvě dcerky a sestra. Postupně i díky sympatickému
OUDOLEŇSKÉ LISTY 10/2018

SVOZ
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
PROBĚHNE 31. 10. 2018
Ve středu 31. 10. 2018 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 k odvozu
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 odpadu
musíte řešit samostatným odvozem po dohodě s firmou.

instruktorovi a svérázné skupince studentů zjišťuje, že
ať už chceme, nebo ne, po každém dešti nakonec
vysvitne slunce.
B. A. Paris Za zavřenými dveřmi
Dokonalé
manželství,
nebo dokonalá lež? Páry, jako
jsou Jack a Grace, musíte
obdivovat, ať chcete nebo ne.
On dobře vypadá a umí vydělat
peníze, ona je elegantní a
šarmantní. Skoro je vám líto,
že se s ní nemůžete spřátelit a
poznat ji o trochu víc. Oni dva
jsou totiž pořád spolu. Taková
láska! Pak si ale uvědomíte, že
Grace nikdy nezvedne telefon,
že nepřijímá žádná pozvání,
pokud není pozván i její
manžel. A jejich ložnice má
zamřížované okno!
Robert Bryndza Dívka v ledu
Poté co je v parku v jižním
Londýně pod vrstvou ledu
nalezeno tělo mladé ženy,
na místo přijíždí detektiv šéfinspektor Erika Fosterová.
Oběť, krásná dívka z mocné a
bohaté rodiny, měla podle
všeho dokonalý život.
Když Erika začne pátrat
hlouběji, vynoří se souvislosti
mezi její vraždou a smrtí tří
prostitutek, které někdo uškrtil,
svázal jim ruce a hodil do
vodních ploch po Londýně. Jaká je spojitost mezi
dcerou vlivného lobbisty, který si myslí, že může
ovlivňovat i vyšetřování, a mrtvými imigrantkami? Jaké
temné tajemství dívka v ledu skrývala?
Čím více se Erika přibližuje k odhalení pravdy, tím
více se vrah blíží k Erice. Dopadne ho dříve, než udeří
znovu?
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HODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ –
PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
za pár týdnů skončí čtyřleté volební období 2014 2018 a začne se psát další kapitola naší obce s novým
zastupitelstvem. Jak už bývá zvykem, na konci každého
časového úseku obvykle většina z nás hodnotí, vrací se
v myšlenkách zpět, promítá si to, co se vykonalo dobře,
co špatně a na co už nezbyl čas. Za našeho působení
se zrealizovala celá řada akcí, na spoustu z nich jsme
získali dotace, kulturní i společenský život byl pestrý.
Velmi dobře se nám spolupracovalo s místními spolky,
se základní a mateřskou školou, v oblasti sociální jsme
nezapomínali na naše nejstarší občany ani na nově
narozené občánky. Naši občané byli pravidelně
informováni o dění v obci pomocí měsíčníku Oudoleňské listy, na denně aktualizovaných webových
stránkách, na facebooku a hlášení pomocí SMS. I když
práce ve vedení obce je velmi časově náročná, snažili
jsme se i dále vzdělávat. Podle posledních stavů na
účtech obce jsme hospodařili účelně a hospodárně.
Myslím si, že můžeme být hrdi na svou obec i na
všechno to, co se podařilo. Ráda bych na tomto místě
poděkovala panu starostovi a obecním zastupitelům
za jejich práci, pracovníkům obecního úřadu, místním
spolkům a všem našim občanům za trpělivost a
pochopení, že ne vždycky všechno jde tak, jak bychom
chtěli a jak bychom si přáli. Někteří z Vás byli pro nás
velkou oporou a Vaše podpora nás mnohdy vyvedla
z úzkých cest. Děkujeme!!!
Vážení občané, upřímně přeji naší obci šťastnou
budoucnost a novému obecnímu zastupitelstvu
pracovní, tvůrčí a přátelskou atmosféru, hodně elánu,
odvahy, vytrvalosti a „zdravého selského rozumu“.
Pokud v Oudoleni „potáhne za jeden provaz“ zastupitelstvo, škola, spolky a farnost, pak bude naše obec
stát na pevných základech a nikdo a nic ji nepoloží!!!!
Přeji nám všem šťastnou ruku při volbách, aby
nastupující vedení přistupovalo ke svému poslání

zodpovědně a spravedlivě tak, abychom mohli všichni
společně prožívat klidnou, pohodovou a co nejvíce
přátelskou budoucnost. Své poděkování bych ráda
zakončila citátem Karla Havlíčka Borovského: „Proto
jest obec, jest společnost, aby, co jednotlivý sám
dovésti nemůže, spojené síly dokázaly.“
Blanka Zvolánková, místostarostka obce
ROZLOUČENÍ
Je tomu osm let, to jsou dvě volební období, co jsem
byl jako nestranný občan, člen zastupitelstva a náplava,
jak jsem byl mnohými titulován, zvolen do funkce
nejvyšší, a to do funkce starosty obce. Pro mnohé to
bylo velké zděšení, pro mnohé zas velká úleva, ale tak
to na politické scéně, i když na malé obci, bývá.
Již zřejmě víte, že jsem se rozhodl dále
nekandidovat na jakýkoliv post v obecním zastupitelstvu. Věřte, že rozhodnutí bylo velmi těžké. Za
dlouhých probdělých nocí jsem zvažoval všechna pro a
proti. Proč ukončit setrvání v této funkci, kdy hlava je
plná nápadů a rozjetých projektů pro rozvoj obce?
Přesto těch mínusů bylo nakonec více než plusů.
Nechci nikomu křivdit a ublížit, i já nejsem bez chyb, ale
zamysleme se každý sám nad sebou, jak se ke svému
okolí chováme, a pak suďme. Za celé období jsem
poznal spoustu nových věcí, nových možností a lidí,
dnes už i přátel a kamarádů, které bych bez této funkce
možná nikdy nepoznal. Velké dík všem, kteří mě po
celou dobu podporovali.
Bylo mně velkým potěšením stát na nejvyšším postu
obce po dobu již zmiňovaných osmi let, ale něco končí
a zas něco začíná. Dovolte tedy, abych se touto cestou
rozloučil se všemi občany Oudoleně a popřál jim
šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva v blížících
se volbách. Volte s čistou hlavou a s ohledem na další
rozvoj obce a nenechte se zmanipulovat něčím, co by
nás mohlo do budoucna mrzet.
Ivo Béna

DOCHÁZKA ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ – VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018

Rok
Počet zasedání
Ivo Béna
Mgr. Blanka Zvolánková
Marie Antlová
Václav Augustin
Vlasta Bruknerová
Pavlína Blažková
Irena Milichovská
Pavel Sláma
Mgr. Vladimíra Stehnová
Petr Zvolánek, Bc.

2014
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3

2015
11

2016
12

2017
11

2018
9

Celkem
46

Celkem v %
100

Účast jednotlivých členů zastupitelstva na zasedáních
11
11
11
9
45
98
10
12
10
9
44
96
10
9
10
9
41
89
10
11
9
7
40
87
10
8
20
77
9
8
17
85
11
11
10
8
43
93
11
11
9
6
40
87
9
7
9
7
35
76
11
9
11
9
43
93

Na začátku volebního období, na návrh starosty obce, zastupitelstvo schválilo darování své měsíční odměny základní
škole v případě neomluvené účasti na zasedání. Bylo to na docházce znát a každá neúčast byla řádně omluvena.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Volby do zastupitelstva obce a do Senátu
Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 5. října 2018
v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října
2018 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je zasedací místnost
Obecního úřadu v Oudoleni, Oudoleň čp. 123.
Voliči byl domů dodán jeden hlasovací lístek šedé
barvy do zastupitelstva obce a sada hlasovacích
lístků žluté barvy do Senátu Parlamentu ČR.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství ČR.
Volič ve volební místnosti obdrží 2 obálky:
- Šedou určenou pro hlasovací lístek pro volby
do zastupitelstva obce
- Žlutou určenou pro vybraný hlasovací lístek
pro volby do Senátu Parlamentu ČR.
VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA OBCE
V naší obci se bude volit 9 členů zastupitelstva.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených
způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán
hlas všem kandidátům této strany.
2. Označit vybrané kandidáty křížkem ve čtverečku
před jménem kandidáta. Nejvýše však takto
označit 9 kandidátů.
3. Kombinovat oba způsoby. Označit křížkem ve čtve-

rečku před názvem volební strany jednu volební
stranu a dále označit křížkem ve čtverečku před
jménem další kandidáty ostatních volebních
stran. V tomto případě je nejdříve dán hlas
jednotlivým označeným kandidátům a poté
z označené volební strany je dán hlas pouze tolika
kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku,
kolik zbývá do počtu 9 volených členů
zastupitelstva.
(Na webových stránkách www.volby.cz je uvedena
prezentace vyhodnocení hlasovacích lístků, kde jsou
uvedeny jednotlivé příklady hlasování.).
Upravený šedý hlasovací lístek vloží volič
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků do
obálky šedé barvy.
VOLBY
DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Volič si vybere ze sady žlutých hlasovacích lístků,
lístek s kandidátem, kterého se rozhodl volit. Vybraný
hlasovací lístek nijak neupravuje a vloží jej v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků do žluté obálky.
Pokud žádný z kandidátů do Senátu Parlamentu ČR
nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu všech
odevzdaných hlasů, nebude zvolen žádný z kandidátů
a bude se konat druhé kolo.
Druhé kolo se v tom případě bude konat v pátek
12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 13. října 2018 v době od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Hlasovací lístky pro druhé kolo již nebudou voliči
dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební
místnosti.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
Prohlížení knížek
MATEŘSKÁ ŠKOLA
v OBRÁZKOVÉM
ZÁŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
A PÍSMENKOVÉM
Tento školní rok je v mateřské škole zapsaných 22 dětí, i když zatím nové děti
KOUTKU.
chodí pouze 3, další k nám přijdou v průběhu roku. Září je pro děti v mateřské
škole těžké období, starší děti si vzpomínají na pravidla, která tu platila před
prázdninami, a připomínají si brzké vstávání do školky a pro menší děti je vše
nové, a tak u obou někdy převládá nejistota a stesk po rodičích.
Adaptační období však nakonec všechny děti krásně zvládly. Mladší děti byly
statečné a ty starší se je snažily zasvětit do našich zvyklostí a pravidel. Toto září
ale bylo přece jen v něčem nové pro všechny děti. Školka se totiž po prázdninách
oblékla do nového kabátku, velké skříně se přesunuly na chodbu a pro děti tak
ve třídě vzniklo zas o něco více prostoru. Snad největší novinkou jsou ale nové
koutky (= centra aktivit) a je jich rovnou deset. Cílem těchto center aktivit je větší
samostatnost při práci dětí, zároveň převzetí odpovědnosti a možnost výběru.
Během září si děti koutky pojmenovaly a vytvořily k nim obrázky, aby lépe věděly,
k čemu jaký koutek slouží. V naší třídě se tedy například nachází: MOZEČKOVÝ
KOUTEK, GARÁŽOVÝ KOUTEK, ZKOUMACÍ KOUTEK a mnoho dalších.
Kdyby bylo tento rok přece jen některým dětem smutno, mohou se obrátit na
novou kamarádku, která tu bude trávit čas s námi – víla Agáta. Ta nás bude po
celý rok provázet čtyřmi královstvími (Království vzduchu, Království vody,
Království slunce a Království půdy). A i když byl první měsíc ve školce zaměřen hlavně na bezpečné prostředí,
příjemnou atmosféru, klid a pohodu, přece jen už jsme s dětmi stihli spoustu aktivit:
− vzdělávací program v Horní Krupé: Kdo bydlí v koši? (program o třídění odpadu)
− zahájení plavání předškolních dětí v bazénu v Hlinsku
− vytvoření pravidel (děti si je samy vytvořily), abychom se ve školce cítili všichni hezky
− seznámení se s vílou Agátou, která má ráda přírodu, a zároveň s kouzelnicí Civilizací. Děti poznávaly, co má která
ráda, a přiřazovaly k ní obrázky.
A teď už se jen můžeme společně s dětmi těšit na další dobrodružství, která zažijeme společně s Agátou v našich
nových koutcích.
Paní učitelky MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZÁŘÍ VE ŠKOLE
Září se chýlí ke konci a naši školáci už mají první
měsíc školy za sebou. Výuka je v plném proudu, ale
nezapomínáme ani na další aktivity. Činnost zahájily
kroužky šikovné ruce a čtenářský klub, šachy a
angličtina. Září, říjen a listopad věnujeme projektu
Ekovýchovný podzim. Společně s mateřskou školou
jsme se vydali do Horní Krupé na program, který byl
zaměřený na předcházení vzniku odpadů a na jejich
třídění. Pro žáky a veřejnost dále připravujeme na říjen
a listopad besedu o nakupování bez obalů, návštěvu
třídící linky ve Žďáru nad Sázavou a ukázku výroby
vermikompostéru.
Učitelky ZŠ
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V HORNÍ KRUPÉ „KAM
ODPAD MŮJ ODPAD“
V úterý 18. září jsme se vydali do Horní Krupé na
vzdělávací program Kam odpad můj odpad. Kam
vyhodit PET lahev jsme určitě všichni věděli, co ale
například se starými bateriemi, oblečením nebo
žárovkou? A co se s odpadky děje po tom, co je
vyhodíme? Během výborně připraveného programu
jsme zjistili, někteří už jen zopakovali, jak správně třídit
veškerý odpad, co se s ním po vytřídění stane a co
vlastně znamená slovo recyklace. Vlastníma rukama
jsme si vyrobili recyklovaný papír a zjistili, proč je třídění
odpadu tak důležité.
Učitelky ZŠ
Věděli jste, že ... ???
➢ Při výrobě 2,3 kg těžkého notebooku z prvotních
surovin vznikne cca 9 tun odpadu.
➢ V roce 2007 dosáhla světová spotřeba plastových
lahví na balenou vodu 189,5 miliard kusů, z nichž
se recykluje pouze 14 %.
➢ Ne všechny plasty se ve vodě vznášejí. Dokonce
70 % všech odhozených plastů klesne na mořské
dno. Holandští vědci v Severním moři napočítali
zhruba 110 kusů odpadků na každý kilometr
čtvereční mořského dna, takže se jen v této oblasti
zřejmě nachází zhruba 600 tisíc tun odpadu.
➢ Každou vteřinu vyhodí lidé na celém světě do
odpadků 1 500 plastových lahví.
➢ Plasty vyrábíme teprve posledních 150 let.
➢ V zemích, kde přestali v supermarketech nabízet
zákazníkům zdarma plastové sáčky a tašky, klesla
jejich spotřeba o 95 %.
➢ Podle některých odhadů umírá každoročně na
následky požírání plastů či zapletení do plastových
materiálů více než 1 milion mořských ptáků a
100 tisíc mořských karet a savců.
➢ Běžný komunální (směsný) odpad, který v České
republice vyprodukujeme, každý den zaplní dvě
fotbalová hřiště do výšky 205 m.
➢ Průměrná česká rodina dostane do schránky až
15 kilogramů letáků ročně.
➢ Na výrobu PET lahví se spotřebuje tolik ropy, která
by postačila jako palivo pro 100 000 aut na jeden
rok!
➢ Podle nejnovější statistiky připadá na jednoho
Evropana 198 plastových tašek ročně a množství
stále stoupá.
➢ 1 tuna recyklovaného plastu znamená
uspořených až 70 % energie, aspoň 30 000 litrů
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vody, více jak 3 000 kWh elektřiny a 2 000 litrů
ropy.
➢ Při výrobě 1 kg konečného výrobku vzniká
v průměru 32 kg odpadu.
➢ V žaludku a střevech jedné mrtvé mořské karety
nalezené ve vodách Havaje bylo nalezeno více
než tisíc kousků plastů.
Program očima žáků:
✓ Budu třídit odpad. Musí se věci využívat
několikrát. Jenda S., 3. r.
✓ Nejvíc mě překvapilo, že za den se naplní dvě
fotbalová hřiště do výšky dva a půl metru
odpadem. Nejvíc mě bavilo dělat z novin
recyklovaný papír. Hráli jsme si taky na obchod a
hráli jsme 2x, počítali jsme, kolik jsme při nákupu
použili plastů, prvně jsme měli 23 plastů a
podruhé 19 plastů. Matyáš F., 4. r.
✓ Dozvěděli jsme se, že třídění odpadů je správné,
protože neničíme přírodu. A že nemusíme pořád
nosit jen nové oblečení, že to je zbytečné.
Nela Z., 4. r.
✓ Dozvěděli jsme se o třídění papíru, plastů, skla,
hliníku a bioodpadu. Také, že se z plastů dá
vyrobit flíska a z igelitu triko. Míša Z., 4. r.
✓ Vyráběli jsme papír: rozmixovali jsme noviny a
papír, rozmočili to a dali na plátno a vysušili a pak
dosušili žehličkou. Kája B., 5. r.
✓ Třídění odpadu je pro životní prostředí velmi
důležité, proto naše rodina třídí odpad. Staník M.,
5. r.
✓ Třídili jsme do ošatek různé věci. Ošatky byly jako
kontejnery. Leoš. Z., 5. r.
✓ Při hře na obchod jsme se naučili, že nemusíme
kupovat zbytečně plasty. Bylo to moc hezké.
Vojta Z., 5.

BAZÁREK - „RECYKLACE“ OBLEČENÍ
Ač si to mnozí neuvědomují, tak také pořádáním
bazárku na obecním úřadě napomáháme
„recyklaci“ oblečení. Při nedávno proběhlém
bazárku jsme prodali oblečení celkem za 6 660 Kč.
7

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ
Dne 19. června r. 1839 stal se farář borovský p. Jan Brůžek děkanem v Přibislavi a na jeho
místo dosazen p. Josef Plessl, farář z Vojnova Městce.
Dne 4. listopadu 1843 zemřel vrchní správce panství Polenského Šoneven, a pohřben
8. listopadu r. 1843 v Přibislavi. Na jeho místo dosazen vrchní Škrhla dne 21. ledna r. 1844.
Dne 27. listopadu r. 1845 zemřel biskupský vikář p. J. Brůžek a pohřben dne 1. prosince
r. 1845 za velikého účastenství lidí v Přibislavi. Na místo zesnulého nastoupil vikář p. Čermák,
který toto místo zastával.
Roku 1846 ustanoven za vrchního správce velkostatku Truxes. Roku 1847 ustanoven za
vikáře v Polné farář p. Schubert. Roku 1852 zemřel vikář p. Schubert, na jeho místo ustanoven
p. Wolfgang Carl, farář ze Štoků. Roku 1856 ustanoven farářem v Borové p. Jos. Khun.
Roku 1857 zemřel c. k. podkrajský vladař v Chotěboři, na jeho místo povolán v témže roku
c. k.p.v. Petschendorf.
Roku 1858 zemřel vikář p. Wolfgang Carl a na jeho místo ustanoven děkan p. Alois Fináček
v Přibislavi r. 1859.
Roku 1863 vystavěna byla v Oudoleni nová školní budova, zděná a jakž v paměti občanů se zachovalo stavěny
nejdříve byty učitele. Při stavbě této budovy založeny následující fasse.
(V ukázce je zachována původní pravopisná úprava. Pokračování příště.)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ
NOČNÍ SOUTĚŽ V NOVÉ VSI U CHOTĚBOŘE
Dne 14. 9. 2018 se družstvo našich mladých mužů zúčastnilo noční soutěže v požárním útoku, která se konala
v Nové Vsi u Chotěboře. Tentokrát je doplnila mladá hasička K. Antlová.
I přes chladnější počasí a vysokou účast, se družstvu podařilo vybojovat 11. místo a opět nasbírat cenné zkušenosti,
které se mu budou hodit v dalších soutěžích.
Stále fandíme a držíme palce.
Za SDH Oudoleň Hana Zelenková
MLADÍ HASIČI SE PŘIPRAVUJÍ NA ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI
Závod požárnické všestrannosti se koná v sobotu 6. října 2018 v Pohledu. Jedno družstvo mladších a
dvě družstva starších budou soutěžit v těchto disciplínách: střelba ze vzduchovky, topografie, uzlování, první
pomoc, požární ochrana, ručkování – lano. Družstva pilně nacvičují, tak jim držme pěsti.

TJ SOKOL OUDOLEŇ, z. s.
STOLNÍ TENIS
VRÁTÍ SE PINEC NA OUDOLEŇSKÉ STOLY…?
V sobotu 22. 9. 2018 jsme oprášili rakety a po několika
letech jsme nastoupili k pouťovému utkání ve Stříbrných
Horách. Vítal nás nápis: Stříbrné Hory - Matadoři Oudoleň.
Jako Matadoři jsme se zachovali a místní klub rozprášili
30 : 2. Za místní nastoupilo asi 8 hráčů, se kterými jsme si
skvěle zahráli a přátelsky popovídali. A utvrdili jsme se
v tom, že jsme to s pálkou ještě nezapomněli. Slovo dalo
slovo a přislíbili jsme příští rok nejen odvetu, ale i mimo
termín, že si můžeme k nim přijet zahrát a nebo, pokud to
bude možné, by mohl přijet i soupeř k nám. Myslím, že by
se mohla herna a její další provoz opět obnovit. Jistě
bychom uvítali i přízeň mládeže. Na obzoru je i Vánoční
turnaj, který by se měl konat (pokud bude dost zájemců)
mezi svátky. A ještě na konec vítězná sestava: Magda
Hamanová, Jarda Polívka, Zdeněk Ondráček a Milan
Chvojka.
Milan Chvojka
ŠACHOVÝ ODDÍL
V pátek jsme si pozvali ke svému prvnímu "přáteláku" silný tým z Chotěboře. Přijelo 10 ostřílených borců, o kterých
jsme věděli, že nejsou žádní začátečníci. Po tříhodinovém klání, kdy se na šachovnicích vystřídali všichni naši hráči,
jsme sice podlehli 26 : 15 a odnesli si tím pádem porážku, ale také mnoho zkušeností. Ty se budou určitě hodit
za 3 neděle, kdy přivítáme doma v 1. soutěžním utkání mužstvo Caissy Třebíč. Náš první soutěžní ročník Regionálního
přeboru budeme hrát v místním kulturním domě ,,U Včelaříků", kde jsme našli azyl, a moc jim za to děkujeme. K našim
stolům postupně přijedou ještě hráči Žďáru, Bystřice pod Perštejnem, Jámy a Nového Veselí. Přejeme si neudělat si
ostudu a jelikož víme, že jsou u nás šachy ještě ,,v plenkách", dali jsme si za cíl střed tabulky.
Milan Chvojka
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OUDOLENŠTÍ VČELAŘÍCI
Náš spolek má schůzky v pondělí 1x za 14 dní od 17.00 hodin (24. 9.; 8. 10. atd.). A až se ochladí, tak
budou každý týden.
Všechna 3 včelstva jsou zakrmena a zaléčena. Na podzim jsme chodili na vycházky ke včelám,
poznávali stromy a rostliny. Přes zimu budeme pilovat teoretickou výuku. S příchodem jara nás opět čeká
praktická výuka, účast na soutěži Zlatá včela a dlouho očekávané medobraní.
David

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA
Celým letošním rokem prolínají oslavy a připomínky stoletého výročí vzniku Československa. O projektu „Proletí
100letí“ jsem psal podrobněji minulý měsíc. Teď jen připomenu, že tato originální oslavná podívaná se uskutečnila
od května postupně ve všech okresních městech kraje a vyvrcholila v září v Jihlavě. Volili jsme tuto formu oslavy –
zábavy pro všechny věkové kategorie našich občanů a myslím, že se celý pestrý projekt zásluhou všech zúčastněných
povedl. K této „kostře“ oslav se přidaly nejrůznější akce ve všech koutech Vysočiny – a další do konce roku jistě přibydou
– včetně připomenutí významu tohoto výročí.
Nejvýraznějším a nejaktuálnějším v těchto souvislostech je pojem vlastenectví a jeho místo v současném světě.
Často se setkávám s nepochopením rozdílu mezi vlastenectvím a nacionalismem. Bývá to tak, že pokud mluvíme o jiných národech, sklouzáváme k označení nacionalismus. A když mluvíme o sobě, o své vlasti, podobné projevy
nazýváme vlastenectvím.
Každý máme v sobě různou míru určité hrdosti na svůj národ, na jeho historii, na konkrétní osobnosti. Dnes jsme
svědky v médiích všeho druhu připomínání těch světlých momentů ve stoleté historii našeho samostatného státu.
Nevyhýbáme se ale ani bolavým místům v jeho dějinách. To je v pořádku. Problémem jsou extrémní projevy. Vyvyšování
se nad jiné národy, aniž k tomu sami přispíváme. Není pravdou například, že „kdo neskáče, není Čech“. Buďme hrdí na
to dobré v našem národu. A především – snažme se k tomu sami přispět svým dílem. Bez nenávisti a pohrdání jinými.
Svým důstojným přátelským chováním a jednáním. Hrajme každý za náš „manšaft“, za svou vlast, fair hru dle svých
možností a schopností. Jen tak přispějeme k tomu, aby náš stát prosperoval a žilo se nám tu dobře.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

KULTURA A INZERCE
OZNÁMENÍ TERMÍNU PROVÁDĚNÍ
PRAVIDELNÉHO ODEČTŮ ELEKTROMĚRŮ

PRODEJ ZELÍ

ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovoluje informovat, že ve dnech
6. – 19. 10. 2018 budou naši pracovníci provádět pravidelné
odečty elektroměrů na Vašich odběrných místech v obci.
Dovolujeme si Vás proto požádat o umožnění volného a
bezpečného přístupu k elektroměru.
Odečtem a vizuální kontrolou Vašeho elektroměru předcházíme
případným nesrovnalostem při vyúčtování. Toto oznámení se týká
všech zákazníků na distribučním území ČEZ Distribuce, a. s., bez
ohledu na zvoleného dodavatele elektřiny.
Děkujeme Vám za spolupráci.

Prodejna COOP Oudoleň
nabízí možnost objednání krouhaného
nebo hlávkového zelí.
Krouhané zelí:
1. závoz 10. 10. – objednávky do 4. 10.
2. závoz 17. 10. – objednávky do 11. 10.
3. závoz 26. 10. – objednávky do 18. 10.
Cena 16,90 Kč/kg. Balení po 10 a 15 kg.
Hlávkové zelí:
Cena 11,90 Kč/kg. Dodávky během října.

PLÁNOVANÉ AKCE

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

5. – 6. 10.

Volby do zastupitelstva obce
Volby do Senátu Parlamentu ČR

Obec Oudoleň

V měsíci říjnu
oslaví výročí narození:

6. 10.

Závod požárnické všestrannosti

SDH Oudoleň

9. 10.

Prohlídka třídící linky ve Žďáře n/S. ZŠ a MŠ Oudoleň

Jiří Pátek, Oudoleň 94
Pavel Stránský, Oudoleň 83
František Bureš, Oudoleň 12
Zdeněk Benc, Oudoleň 147

12. – 13. 10. Volby do Senátu PČR – II. kolo
27. 10.

Slavnostní vysazení lípy

27. 10.

Taneční zábava - Kyvadlo

Obec Oudoleň
Obec Oudoleň
ZŠ a MŠ Oudoleň

BLAHOPŘEJEME!

SDH Oudoleň
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FOTOOKÉNKO

SVATOMARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Děti, maminky (i s kočárky), tatínkové,
babičky i dědečkové, pojďte s námi!
Sraz v pátek 9. 11. 2018 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.

Šachový přátelák v Oudoleni.

Svatý Martin přijede na bílém koni
a bude mít opět připravené občerstvení
a možná i překvapení.

Šachový přátelák - Nejmladší šachové naděje.
MŠ - přemýšlíme
v MOZEČKOVÉM
KOUTKU.

Podoubravský víceboj - příkladná spolupráce.

Prvňáčci už pilně pracují.
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