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Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje doplnění programu  
- schvaluje  výpůjční dobu v místní knihovně v letním 

a zimním období pouze na jeden den v týdnu – 
čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin 

- schvaluje směnu části pozemku p. č. 125/1 a p. č. 
134/1   nebo   prodej   části   pozemku  p.  č.  125/1 
a nákup části pozemku p. č. 134/1 v k. ú. Oudoleň 
za symbolickou cenu, ukládá starostovi zajistit 
geometrické zaměření pozemků a sepsání směnné 
nebo kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem 
směnné nebo kupní smlouvy  

- neschvaluje prodej pozemku p. č. 718 – ostatní 
komunikace s výměrou 2597 m2 a prodej části 
pozemku p. č. 683/18  - ostatní komunikace 
s výměrou cca 370 m2 

- bylo seznámeno s informacemi z valné hromady 
Svazku obcí Podoubraví: dne 27. 8. 2011 se bude 
ve Vísce konat Podoubravský víceboj, naši obec 
budou reprezentovat: p. Ivo Béna, Mgr. Blanka 
Zvolánková, p. Pavel Stránský 

- bylo seznámeno s informacemi z valné hromady 
Svazku obcí plynofikace obcí Borovsko: členové 
svazku budou platit jednorázový příspěvek ve výši 
33,- Kč za obyvatele, v rámci svazku je řešen 
požadavek ministerstva na odborného 
vodohospodáře (vzdělání + požadovaná praxe), byl 
projednán návrh na e-aukci na snížení ceny energie 
v rámci svazku 

- schvaluje zhotovení pohlednice obce od p. Josefa 

Kristka v celkovém počtu: 500  ks a prodejní cenu 
pohlednice 2,90 Kč/ks  

- schvaluje  výstavbu  základnové  stanice T-Mobile 
na pozemku (PK) 331/1, dále souhlasí s vedením 
elektropřípojky     po       pozemku        (PK)     689 
za jednorázové odškodné ve výši 90 000,- Kč a se 
zřízením   příjezdové  cesty na pozemku (PK) 689 
za pronájem ve výši 60 000,- Kč/rok.  V případě 
havárie provozovatel stanice T-Mobile zajistí 
vytýčení kabelu elektropřípojky na vlastní náklady. 
Petice proti výstavbě základnové stanice T-Mobile 
bude předána při stavebním řízení příslušnému 
stavebnímu úřadu  

- bylo seznámeno a bere na vědomí záznam 
kontrolního výboru 

- bylo seznámeno a bere na vědomí záznam 
finančního výboru 

- schvaluje opětovně uzavřít Dohodu o provedení 
práce  na  roznášku  Oudoleňských  listů  s platností 
na 1 rok a dále schvaluje výši měsíční odměny 

- bylo seznámeno s informací SZIF, který schválil 
v rámci  MAS   Havlíčkův   kraj o. p. s. žádost  obce 
o dotaci na projekt Hasičská zbrojnice Oudoleň – 
výměna vrat, výše dotace 188 109,- Kč 

- bylo seznámeno se soupisem a oceněním nároků 
vlastníků pozemků (vstupující parcely z  k. ú. 
Oudoleň)  v  rámci komplexní pozemkové úpravy 
v k. ú. Havlíčkova Borová 

- schvaluje  zápis  do  kroniky  obce   za   rok    2010 
a odměnu kronikáři.  

POUŤOVÉ POSEZENÍ
V sobotu 11. června se před kulturním domem konalo 
již tradiční pouťové posezení. Letošní rok jsme požádali  
paní učitelky ze základní a mateřské školy o připravení 
programu, který bude spojený se slavnostním 
rozloučením  předškoláků  s mateřskou školou a žáků 
5. třídy se základní školou. Počasí nám přálo, a tak 
začalo westernové loučení. Prásknutí biče odstartovalo 
vystoupení našich předškoláků, kteří všem krásně 
předvedli country tanec. Moc jim to v kovbojském 
slušelo! Od pana starosty dostali šerpu a od paní 
učitelky Pavly Váňové krásnou pohádkovou knížku na 
památku na mateřskou školu. Všem budoucím 
prvňáčkům jsme popřáli, aby se jim ve škole líbilo, měli samé jedničky a dělali tak rodičům 
velkou radost!!   

Úsměv stojí méně než elektřina a dává více 
světla.                                                 I. Cronin 

Loučení páťáků se základní školou 



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

Ve stylu country nám dále zatancovali i žáci základní školy. Moc 
se jim to povedlo! Po přepadení vozu, ve kterém bylo ukryto 
učení do 6. třídy, páťáky vtipně představili jejich spolužáci. Pan 
starosta je odměnil vzpomínkovým tričkem a od paní ředitelky 
Mgr.   Dagmar    Losenické    obdrželi    knížku    na     památku 
na oudoleňskou základní školu. Všem páťákům jsme 
popřáli, aby se jim v 6. třídě na ZŠ v Havlíčkově Borové 
dařilo a dosahovali výborných výsledků!! Při  slovech 
závěrečné písně „Zavolám nashledanou, školo Oudoleň“ se 
některým rodičům i slzička v oku zaleskla. Vždyť i oni byli 
odměněni poděkováním  paní ředitelky za výbornou a skvělou 
spolupráci, se kterou se prý ještě nikdy nesetkala. 
      O další program pouťového posezení se postarala hudební 
skupina  DUO V NÁLADĚ, která vyhrávala k tanci i poslechu až 
do ranních hodin. Zpestřením večera bylo vystoupení 
oudoleňské taneční skupiny KSG. Dále proběhla výstava  TOHO,  CO DOMA O POUTI CHUTNÁ. A tak jsme 
mohli ochutnávat cukroví, koláčky, šátečky, záviny, řezy, rolády, muffiny, chlebíčky nebo jednohubky. Všem, 
kteří nás pohostili svými výbornými pochoutkami, patří velký DÍK!! 
      Doufáme, že se Vám posezení líbilo a přispělo k příjemnému strávení  sobotního pouťového večera! 
Dětem z mateřské školy, žákům základní školy a paním učitelkám MOC DĚKUJEME za 
nádherné vystoupení a všem přejeme krásné letní prázdniny!!                      Mgr. Blanka Zvolánková 
SPOLEČNOST EKO-KOM A. S. - OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ 
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů Obec 
Oudoleň ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení 
„uhlíkové stopy“. Úspora, kterou obec dosáhla představuje: emise CO2 ekv. = 23,417 tun, úspora energie: 
575 178 MJ. DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!  MÁ TO SMYSL! Ing. Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM, a. s.  
PODĚKOVÁNÍ DIAKONIE BROUMOV 
Chceme tímto poděkovat všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při sběru textilního 
materiálu. Vaše sociální cítění nám dává prostor k tomu, abychom mohli plnohodnotně pokračovat v naší 
práci. Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázání na Vaši pomoc.  
Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné poskytovatele sociálních služeb zaměřených na občany 
v krizových  životních   situacích   na   celorepublikové  úrovni.  Bližší  informace   o   naší   činnosti   najdete 
na www.diakonieboumov.org.                                                                     PhDr. Vítězslav Králík, Diakonie Broumov 
TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 25. 8. 2011 od 18:30 hodin v kanceláři 
obecního úřadu.  

Slovo hejtmana  
V půlce června, kdy s předstihem píšu tyto řádky, 
jsme stále svědky dlouhodobých bojů uvnitř vládní 
koalice, vzájemných výhrůžek, výčitek a ultimat. Také 
osobní aféry vyplují na povrch, neřeší se, časem se 
otupí jejich hrot a zase se na ně zapomene. Tak se 
tomu děje u nás léta. Nezvratným faktem je pouze 
realita, že jsme leccos v tom našem státě 
prošustrovali a musíme šetřit. Čekají nás tedy mimo 
jiné léta odkládané a neřešené reformy důchodového 
systému, sociálního systému, zdravotnictví a mnohé 
další. Jejich potřebu nikdo nezpochybňuje. 
Horší je skutečnost, že návrhy připravovaných 
reforem jsou sociálně velmi necitlivé. Opět je mají 
odnést ti slabší, kteří se nemohou bránit. Hlavně 
mladí lidé a důchodci. K těm bohatším se změny 
chovají s pochopením. A ještě více alarmujícím je to, 
že tyto nedomyšlené reformy ve svém důsledku příliš 
úspor nepřinesou, naopak, v některých případech se 
ještě prodraží. 
Reformy jsou šité horkou jehlou bez diskuse nad 
důležitými souvislostmi a jejich řešením. Například 
v jakési laické diskusi nad důchodovou reformou se 
mluví hlavně o tom, že se nám bude zvyšovat 
odchod do důchodu na 67 nebo dokonce 70 či více 
let věku. Bavíme se o tom, jak bude 70letá učitelka 

bojovat s čilými puberťáky nebo jak budou dělníci – 
stařečci zvládat fyzicky náročnou práci. Přitom ta 
práce jednoduše pro ně nemusí být. Nebo budou 
všichni mladí na podpoře a staří se budou potácet 
v práci? Bude pro stát výhodné, když budou místo 
třicetiletých pracovat pětašedesátníci? Nebudou ti 
staří méně výkonní? A nebudou psychické problémy 
nezaměstnaných mladých mít i jiné negativní 
důsledky? Zkrátka – vyřeší vše jen prosté posunutí 
věku, ve  kterém se ještě musí pracovat? Dovolím si 
o tom pochybovat. 
Peníze nepřebývají ani v krajské kase. V této situaci 
nás ještě žádají o finanční výpomoc policie nebo 
hasiči, což jsou ovšem organizační složky státu, který 
je zřizuje, řídí a financuje. Bohužel omezeně a jak je 
vidět, nedostatečně. Stát nastavuje pravidla na výběr 
peněz, ale neumí to – vybírá je špatně, s jejich 
přerozdělováním je to ještě více tristní. Navíc stát 
omezuje tok finančních prostředků i na ty oblasti, 
které před časem „hodil na krk“ krajským 
samosprávám. O více než sto milionů méně jsme 
dostali na krajské školství, slíbené peníze stále chybí 
na zdravotnictví, záchranku jsme už museli 
„zachraňovat“ další mnohamilionovou dotací 
z krajských prostředků. Města a obce mají rovněž 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

PROVOZ MŠ O PRÁZDNINÁCH 
Provoz mateřské školy o prázdninách 

bude zajištěn ve dnech:  

1 . – 15. 7. 2011 a 
15. – 31. 8. 2011 

s omezováním svých příjmů dostatek zkušeností. 
Samosprávy nejsou firmy, které si mohou peníze 
vydělat. Pokud vláda (stát) nezmění svůj přezíravý 
vztah k oprávněným nárokům krajů, měst a obcí, 
budou problémy se zajištěním potřeb občanů 
v místech jen přibývat.  
Leč začíná léto a doba dovolených a je tedy čas 
myslet i na příjemné věci. Můžeme nabírat síly pod 
silnými slunečními paprsky u moře, poznávat 
historické památky či jiné způsoby života po celém 
světě. Anebo zůstat doma a prozkoumat třeba 

neznámé kouty Vysočiny. V těch mírných kopečcích, 
v hlubokých lesích, u chladivých rybníků nacházíme 
my domorodci i návštěvníci z jiných krajů a zemí 
místa pro relaxaci a odpočinek po celoročním shonu. 
Každý  může  najít  místa  pro koupání, cykloturistiku 
i klasické pěší túry s doprovodem šumění stromů. 
Vše záleží na vaší volbě. Přeji vám všem pěkné léto, 
načerpání nových sil a vytržení alespoň na čas 
z každodenních starostí 
                                 Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA:  
Zdravé zoubky 
Žijeme ve světě techniky, počítačů a jiných technických 
vymožeností. Ale některé návyky a zvyky by měly zůstat. Tak 
je to také s čištěním zoubků. V naší mateřské škole si děti 
zoubky čistí po obědě. Učily se po celý rok zoubky správně 
čistit. Využíváme při tom metodického materiálu VZP ČR. Nad 
umyvadly mají děti obrázky správného postupu při čistění 
zoubků. V březnu do mateřské školy s přednáškou o správné výživě přišla kuchařka paní Jaroslava Půžová. 
Rodiče měli možnost ochutnat zdravé pomazánky. Jestliže nám spolupráce s paní kuchařkou a rodiči pomůže 
vytvořit u dětí trvalý návyk, pak můžeme říci, že postupujeme k cíli, k vítězství nad zubním kazem. pí Pavla Váňová  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:  
Westernové rozloučení předškoláků a páťáků 
� Tancovali jsme před kulturním domem. Já jsem tancovala s Pepíčkem. Zpívali jsme písničky: Okoř a Rodné 

údolí. Moc se mi to líbilo. (Nela F., I. tř.) 
Bobr z Bobrova 

� Byl u nás Bobr z Bobrova. Ukazoval hady. Jeden had 
se jmenoval Pepa. Pepa měřil 2 m 80 cm. Ještě tady 
měl Irenku. A ještě taky měl meče, sekeru, štít, 
obleky.  Moc  se mně to líbilo. Pak mě Bobr převlékl 
do přilby, štítu a obleku. (Martin A., III. tř.) 

� Dne  14.  června  k  nám přijel pán  a  ukazoval  nám 
2 hady, jeden se jmenoval Pepa a bylo mu 10 let. 
Druhý se jmenoval Irenka, té bylo 4,5 roku. Oba byli 
hroznýši. Prý nemusí jíst půl roku. A ještě nám říkal, 
že jim pomáhá, když si svlékají kůži. Ti hadi byli 
škrtiči. Pepa byl dlouhý přes 2 metry a sípal. Irenka 
byla kratší. Když je had do S, znamená to nebezpečí. 
Pak nám ukazoval rytířskou výzbroj: přilby, meče, 
křesadlo,  sekeru  a  štít. Pak  jsme  se  fotili  a nakonec jsme pomáhali odnášet 
do auta věci. Moc se mi to líbilo. (Matěj B., V. tř.) 

Výlet do Železných Horek a Cibotína 
� Dne 15. 6. jsme jeli autobusem do Havl. Borové, odtud jsme šli pěšky. 

Pozorovali jsme přírodu a hráli jsme kolíčkovanou. V Cibotíně jsme si opékali 
buřty. Byli jsme v potoce, myli jsme si nohy a krmili jsme ryby. Moc se mi to 
líbilo. (Ivanka Z., II. tř.) 

� Jeli jsme autobusem do Havl. Borové, odtud jsme šli pěšky. Pozorovali jsme 
přírodu a hráli jsme kolíčkovanou. Ani jsem nedostala kolíček. Brodili jsme se 
potůčkem, málem nám uplavaly 2 ponožky a 2 boty. V Cibotíně jsme si opekli 
buřty. V Cibotíně jsme si zahráli fotbal a vyhrála jsem 4:0. Moc se mi to líbilo. 
(Ivana B., IV tř.) 

Šachový turnaj 2010/2011 
Celý tento školní rok jsme hráli velký šachový turnaj, do kterého se zapojilo 18 
žáků. Drtivá většina stihla odehrát 92 zápasů. Po sečtení všech bodů jsme mohli 
vyhlásit vítěze, kterým se stala Anna Stehnová (82 b.). Stříbrnou příčku obsadila 
Eliška Ondráčková (79 b.) a bronzovou pak Matěj Běhounek (74 b.). Skvěle si vedli 
i Ivana Bencová, Jakub Ondráček, Jakub Bačkovský, Tomáš Bačkovský a Kateřina 

Kubátová. Do turnaje se zapojily i prvňačky Anička s Nelinkou. Všichni zúčastnění byli odměněni. Doufám, že si 
přes prázdniny žáci udělají čas a občas si „dají partičku“.                                                             Kateřina Sobotková 

 
Učitelky základní i mateřské školy přejí všem pohodové prázdniny.  



TJ SOKOL OUDOLEŇ 
ORIENTAČNÍ BĚH 

První červnová sobota byla ve znamení sportovního odpoledne. I když šlo o oslavu Dne dětí, orientační 
závod byl přístupný všem bez omezení věku - tomu jsme také přizpůsobili rozdělení účastníků do 5 kategorií. 
Všichni závodníci plnili na trati různé úkoly, od skákání v pytli, hledání klíče, hodu tenisákem na cíl  až  po střelbu 
ze vzduchovky. Na ty starší pak ještě čekala poznávačka a přenášení špejlí. Na každém stanovišti navíc závodníci 
sbírali různé indicie, které je měly přivést k uhodnutí názvu pohádky. V cíli pak na všechny čekalo občerstvení. 
Vyvrcholením každého závodu je vyhlášení výsledků, ani při tom našem nechyběly medaile a krásné ceny, nikdo 
neodešel s prázdnou. Největší odměnou však byly úsměvy a radost ve tvářích všech oslavenců – dětí malých, větších 
i těch největších ☺. 

Po celou dobu nám bylo k dispozici krásné zázemí Chaloupky, za což děkujeme! Pochvala a díky patří 
především slečnám ze skupiny KSG a party kolem nich, které mají na organizaci celého závodu velký podíl. 

A jak to celé dopadlo? 
Kategorie: PŘEDŠKOLÁCI Kategorie: DO 10 LET  Kategorie: 10 – 15 LET 
1. Josef Stehno ml.  1. Dorota Koubková  1. Ondřej Béna 
2. Štěpán Zvolánek  2. Lucie Borovská  2. Tomáš Bačkovský 
3. Jan Kubát   3. Eliška Ondráčková  3. Ivana Bencová 
4. Tomáš Benc   4. Anna Stehnová  4. Jakub Bačkovský 
5. Matyáš Sláma  5. Anna Blažková  5. Kateřina Kubátová 
    6. Kristýna Beránková  
    7. Michal Blažek  
    8. Tomáš Husslik  
 
Kategorie: ŽENY  Kategorie: MUŽI  
1. Vladimíra Stehnová  1. Miroslav Janáček  
2. Dagmar Ondráčková  2. Josef Stehno st.  
3. Monika Bencová  3. David Bačkovský  
4. Jana Bačkovská   
5. Vlasta Bencová   
6. Pavlína Blažková 
7. Tereza Kubátová 
8. Jana Kubátová 
 
POUŤOVÉ ZÁVODY NA KOLECH 

V sobotu 11. 6. proběhly v Oudoleni pouťové závody na kolech. Děti do 8 let startovaly s doprovodem 
jednoho rodiče, pro všechny do 18 let pak byla povinná helma. Start a cíl byl před prodejnou, trať samotná vedla 
převážně po polních cestách. Pro předškoláky a děti do 15 let byla připravena  trasa  dlouhá 2 km, závodníci starší 
15 let a ženy absolvovali 4,5 km, muži pak 9 km. Krom závodu na čas byla připravena i jízda zručnosti.  

Jak už to tak bývá, závodu se zúčastnili v podstatě ti samí, jako při podobných akcích – nikdo zkrátka svojí 
účastí nepřekvapil. V každém případě byl závod velice příjemným zpestřením svátečního odpoledne a byla by škoda 
ho příští rok nezopakovat. 

Poděkování patří všem pořadatelům a rovněž hlavnímu sponzorovi, p. Slámovi, Oudoleň.   
VÝSLEDKY: 
Kategorie: PŘEDŠKOLÁCI Kategorie: DO 10 LET - DĚVČATA Kategorie: DO 10 LET - CHLAPCI 
1. Štěpán Zvolánek  1. Anna Stehnová   1. Tomáš Bačkovský 
2. Jan Kubát   2. Anna Blažková   2. Tomáš Husslik 
3. Michal Poul   3. Kateřina Kubátová   3. Martin Antl 
4. Jan Frühbauer   4. Barbora Poulová   4. Adam Tonar 
5. Josef Stehno ml.   5. Veronika Němcová  
    6. Nela Frühbauerová  
 
Kategorie: 10 - 15 LET  Kategorie: 16 - 35 LET - MUŽI  Kategorie: nad 35 LET - MUŽI 
1. Ondřej Béna   1. Jan Ondráček    1. Petr Husslik 
2. Kateřina Antlová  2. Vladimír Zvolánek   2. Jaroslav Polívka 
3. Jakub Bačkovský  3. Milan Chvojka    3. Stanislav Moravec 
4. Jakub Ondráček  4. Michal Sláma    4. Josef Stehno st. 
5. Matěj Běhounek  5. Martin Pátek   
6. Vladimír Němec  6. Tomáš Holub  
    7. Jaroslav Poul  
 
Kategorie: ŽENY 
1. Lenka Janáčková 
2. Olina Hussliková 
3. Jana Bačkovská 
4. Blanka Zvolánková 
5. Vladimíra Stehnová 



MAS HAVLÍČŮV KRAJ 
 

Místní ak ční skupina 
Havlíčkův kraj, o.p.s. 
informuje: 
Místní akční skupina (MAS) je 
společenství občanů, neziskových 
organizací, soukromé podnikatelské sféry a 
veřejné správy (obcí, svazků obcí  a institucí 
veřejné moci), které spolupracují na rozvoji 
venkova a zemědělství. Při získávání    finanční   
podpory  pro svůj region z Evropské unie a z 
národních programů používá metodu LEADER (= 
přístup zdola). Jedná se o čtvrtou dotační osu z 
Programu rozvoje venkova. Na území České 
republiky  v současné době existuje více než 150 
MAS.   
Obecně prospěšná společnost Havlíčkův kraj 
vznikla v roce 2006. Do své územní působnosti 
zahrnuje 14 obcí o celkové rozloze 196,7 km² se 
zhruba třinácti tisíci obyvateli. V roce 2008 bylo 
vybráno 48 nejlepších MAS z České republiky, 
mezi které patřila i naše. Od té doby bylo v MAS 
realizováno,  nebo  je  těsně  před  dokončením, 
25 projektů v celkové hodnotě zhruba 30 milionů 
korun. Z této částky Státní zemědělský intervenční 
fond žadatelům vyplatil finanční podporu okolo 
17,5 milionu korun.  

Jedná se o projekty, které vznikly na našem území 
a zlepšily  podmínky  života  obyvatelům regionu. 
Z celkového počtu byly realizovány tři zemědělské 
projekty, tři projekty podnikatelské, třináct projektů 
realizovaly obce a šest projektů neziskové 
organizace  a  církve.  Namátkou vybírám některé 
z nich: Rekonstrukce přístupové cesty ke kostelu 
sv. Václava v Horním Studenci, Rekonstrukce 
elektroinstalace a elektroakustiky v kulturním 
domě  v  Přibyslavi, Výměna  střešní   konstrukce 
a statické    zajištění   budovy   obecního   úřadu 
ve Velké Losenici, Klubovna v prostorách požární 
zbrojnice v Havlíčkově Borové, Rekonstrukce 
kulturního domu ve Stříbrných Horách, Přístavba 
multifunkčního sálu k MÚ Ždírec nad Doubravou, 
Statické zajištění stropu sokolovny v Krucemburku, 
Přístavba sokolovny ve Vojnově Městci, Stavební 
úpravy  v   kostele   v   Sopotech,   Porodna   krav 
v Krucemburku,  Technické  vybavení provozovny 
v Hudči,      Přístavba          hasičského         domu 
v Podmoklanech,   Zázemí   pro     kulturní    život 
a zlepšení vzhledu obce Modlíkov, Manipulační 
plocha Dolní Vestec - Slavíkov a ve výčtu bych 
mohla pokračovat.       
Také v letošním roce proběhla výzva k předkládání 
projektů a na MAS bylo rozděleno 5 milionů korun 
mezi     sedm     žadatelů.    Žádosti    jsou   nyní 
na Centrálním pracovišti Státního zemědělského 
intervenčního fondu Praha a čekají na schválení.  



ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci červenci oslaví výročí narození: 
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                            BBBB    L A H O P Ř E J E M E ! !L A H O P Ř E J E M E ! !L A H O P Ř E J E M E ! !L A H O P Ř E J E M E ! ! 

Činnost   Havlíčkova   kraje   ale   nespočívá   jen 
v získávání dotací ze SZIF. Za poslední dva roky 
se nám podařilo uskutečnit dvě společné vánoční 
výstavy, vydařený šachový turnaj o Pohár 
Havlíčkova kraje a několik prezentačních výstav 
(např. ve Slavětíně, v Dlouhé Vsi, ve Vojnově 
Městci). Nyní MAS chystá menší doprovodnou 
akci na Havlíčkovskou slavnost do Havlíčkovy 
Borové a připravuje se na celostátní výstavu Země 
živitelka v Českých Budějovicích, kde se bude 
prezentovat  s  ostatními  MAS  z kraje Vysočina. 
V brzké době proběhne také velké „skládání účtů“. 
O prázdninách budou po území České republiky 
jezdit kontroly z Ministerstva zemědělství, Národní 
sítě MAS a Státního zemědělského intervenčního 
fondu, aby se na vlastní oči přesvědčily, jak 
projekty „běží“ v praxi a zda vynaložené prostředky 
byly použity účelně.  
Díky těm, kteří před pěti lety iniciovali vznik naší 
společnosti, mohou žadatelé prostřednictvím MAS 
čerpat finanční prostředky na prospěšné projekty. 
                                     Jaroslava Hájková  
                         ředitelka MAS Havlíčkův kraj o.p.s.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


