ŘÍJEN 2015
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ

POZVÁNKA

Zastupitelstvo obce všechny srdečně zve na

v sobotu 7. listopadu 2015 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vystoupí děti základní a mateřské školy.
K poslechu bude hrát harmonikář.
Občerstvení zajištěno.
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V sobotu 5. září hostila naše
sousední vesnice Jitkov
sportovní klání představitelů
obcí Svazku Podoubraví
s názvem
Podoubravský
víceboj.
S chutí zvítězit, ale především se pobavit v jiném
duchu než na úřadech, se
sešlo celkem 15 tříčlenných
družstev složených ze starostů, místostarostů a zastupitelů.
Jitkovští si v areálu koupaliště připravili pro všechny
soutěžící 6 disciplín s názvy
vodní hrátky, hádanky,
překážky, střelecká štafeta, hasičský souboj a ruce
v akci. Všichni starostové
nebo místostarostové se
navíc utkali ve štafetové
soutěži.
Naši obec reprezentovalo družstvo ve složení: Ivo Béna, Pavel Sláma a Blanka Zvolánková. Letošní disciplíny se
nám podařilo velmi úspěšně zvládnout, v hasičském souboji jsme neměli konkurenta, překážky jsme absolvovali
na výbornou, tradiční „náročný“ test jsme vyluštili také dobře, pouze nám pokulhávala střelba. A tak jsme se
po dlouhé době vyšplhali na stupně vítězů a obsadili jsme krásnou stříbrnou laťku. Z našeho umístění jsme měli
velkou radost, ale také obrovskou starost. Vítězem se sice stala obec Čečkovice, ale ta již soutěž pořádala
v předcházejících letech. A tak tedy příští rok se Podoubravský víceboj bude konat u nás v Oudoleni!!!
Velké poděkování patří Jitkovu za velmi vydařené obecně-sportovní odpoledne, za organizaci soutěže, výborné
občerstvení a pobavení diváků. Dále děkujeme všem oudoleňským účastníkům víceboje, kteří nám přijeli fandit!
Blanka Zvolánková

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 17. 9. 2015
-

-

-

-

Zastupitelstvo bylo zástupcem firmy GEONOVA,
s. r. o., Havlíčkův Brod, seznámeno s návrhy
variantních řešení zajištění technických dat obce
pro GIS (Geografický informační systém) a vytvoření vlastního GIS pro obec. Zastupitelstvo
projednalo nutnost zaměření obecního vodovodu.
Zastupitelstvo schvaluje objednat u firmy
GEONOVA, s. r. o., Havlíčkův Brod zaměření
obecního vodovodu.
Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s průběhem
vyhledávání poruchy obecního vodovodu. Poruchy
vodovodu byly vyhledávány na základě informací
občanů obce a specializovaných firem z Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou a Jihlavy.
Vyhledané poruchy jsou odstraněny a probíhá
další vyhledávání.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že borovice
na Čtvrtích, o jejichž pokácení bylo požádáno z důvodu nepořádku, rostou na pozemku, který není
ve vlastnictví obce. O jejich pokácení by musel
požádat majitel pozemku.
Zastupitelstvo schvaluje směnu části obecního
pozemku p. č. 114/13, orná půda, o výměře asi
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12 m a p. č. 112/4, ostatní plocha, o výměře asi
2
595 m za část pozemku p. č. 638/1, orná půda,
2
o výměře 607 m v k. ú. Oudoleň. Žadatel zajistí,
za účasti zástupce obce, zaměření pozemků a zajistí a uhradí veškeré náklady spojené se směnou
pozemků.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o zpevnění
příjezdové cesty k domu čp. 119. Žádost bude
plněna dle možností rozpočtu v dalších letech.

-

-

-

-

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z "Operačního programu Zaměstnanost" na projekt
"Zřízení školního klubu" v půdních prostorách
obecního úřadu. Projekt obsahuje stavební práce,
vybavení nábytkem a mzdové prostředky na provoz. Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku,
variantu - Komplet, od firmy EUROGRANT
Consulting, s. r. o., Žďár nad Sázavou na zpracování žádosti o dotaci na projekt "Zřízení školního
klubu".
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností opravy
místního rozhlasu (po úderu blesku bylo vyřazeno
z provozu 5 ks reproduktorů). Zastupitelstvo
schvaluje nahradit od 1. 11. 2015 hlášení místního
rozhlasu zasíláním zpráv formou SMS. A dále
schvaluje oslovit firmu OK COMP, s. r. o., a firmu
COPROSYS - Leonet, s. r. o., se žádostí o cenovou nabídku na program zajišťující zasílání SMS
zpráv.
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření obce Oudoleň. Dílčí
přezkoumání se uskutečnilo 26. 8. 2015 a předmětem přezkoumání bylo období od 1. 1. - 30. 6.
2015. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce
Oudoleň nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- rozpočtovou změnu č. 3, ve které byly příjmy
navýšeny o částku 379 836,12 Kč - dotace
na akci Zateplení čp. 131 a výměna zdroje tepla
za nízkoemisní
- rozpočtovou změnu č. 4, ve které byly příjmy
navýšeny celkem o částku 173 699 Kč a výdaje
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o částku 135 626,38 Kč
rozpočtovou změnu č. 5, ve které byly příjmy
navýšeny o částku 105 000 Kč - dotace
z POVV 2015 na opravu komunikace, výdaje
o částku 1 000 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 6,
ve které bude ve výdajích částka ve výši 400 000
Kč (dětská hřiště) převedena na stejnou položku,
ale s účelovým znakem a dále povýšena o částku
181 586 Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních
prostředků na účtech:
Poštovní spořitelna
288 029,01
ČSOB a.s.
1 346 420,48
Česká spořitelna a.s.
91 639,25
Česká národní banka
802 781,38
Celkem
2 528 870,12
z toho peněžní záruky činí 464 138,- Kč. Peněžní
prostředky obce bez peněžních záruk činí
2 064 732,12 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje Výzvu k výběrovému
řízení na projekt "Rozvoj ICT v obci Oudoleň".
Výzva je přílohou zápisu. Zastupitelstvo stanoví
hodnotící komisi ve složení: Ivo Béna, Mgr. Blanka
Zvolánková, Pavel Sláma a náhradníci ve složení: Irena Milichovská, Mgr. Vlasta Bruknerová,
Mgr. Vladimíra Stehnová.
Zastupitelstvo bere na vědomí realizaci projektu:
"Oprava hřiště v dolní části obce". Obci se zatím
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nepodařilo sehnat firmu na provedení projektu.
Byly osloveny firmy v okolí i provedena nabídka
na portálech "Poptávka". (V době vydání OL se již
podařilo firmu zajistit.)
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost TJ Sokol
Oudoleň o poskytnutí dotace ve výši 3 tis. Kč
na nákup pomůcek na cvičení s dětmi. Bude
projednáno na příštím zasedání.
Zastupitelstvo schvaluje odstranění dveří a vybourání zárubní mezi třídami v Mateřské škole
Oudoleň.
Zastupitelstvo schvaluje Mgr. Blanku Zvolánkovou
jako zástupce obce do školské rady při ZŠ a MŠ
Oudoleň.
Zastupitelstvo projednalo vydání Kalendáře obce
na rok 2016, do kalendáře bude umístěno logo 10
firem. Zastupitelstvo schvaluje objednat 300 ks
kalendářů. Kalendáře budou rozdány do každé
domácnosti zdarma. Cenu kalendáře na prodej
stanovuje na 50 Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- organizaci akce Posvícenský koncert kapely
Rozmarýnka dne 3. 10. 2015
- organizaci akce Posezení se seniory dne
7. 11. 2015 v 18.00 hodin
- organizaci akce Vánoční jarmark + Rozsvěcení vánočního stromku dne 29. 11. 2015
- organizaci obecního plesu dne 26. 12. 2015
- přistavení
velkoobjemového
kontejneru
ve dnech 9. - 11. 10. 2015.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMOVÁNÍ OBČANŮ FORMOU SMS NAHRADÍ MÍSTNÍ ROZHLAS
Zastupitelstvo obce schválilo nahradit od 1. 11. 2015 místní rozhlas zasíláním zpráv krátkými textovými zprávami
(SMS) na mobilní telefony. Z tohoto důvodu je potřeba nahlásit na obecní úřad (osobně, telefonem, e-mailem)
telefonní číslo, na které chcete SMS posílat. Tato služba je pro občany zcela zdarma.
SPORTOVÁNÍ V SÁLE KULTURNÍHO DOMU
V případě zájmu o sportování v sále kulturního domu je toto možné za stejných podmínek jako je sportování
v posilovně: děti do 15 let pouze s dospělým dozorem, zapůjčení klíče je možné v pohostinství v kulturním domě,
poplatek činí 10 Kč za hodinu za osobu nad 15 let.
NABÍDKA ING. JANA TALÁCKA
Jestliže zvažujete změnit dodavatele elektřiny nebo zemního plynu, nebojte se oslovit ing. Jana Talácka (nabídka
v příloze OL) a nechat si zpracovat nezávazně zdarma cenovou nabídku. Obec této služby již využila a uspořila
nemalé částky jak na elektřině, tak i na plynu.
Ivo Béna, starosta
ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Firma Miloslav Odvárka - ODAS Žďár nad Sázavou od měsíce října provádí svoz komunálního odpadu
každý týden. Svozový den se nemění - pondělí.
KONTEJNERY NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD - UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, aby do kontejnerů na biologický rozložitelný odpad nedávali kameny (dochází
k poruchám překopávače na odpad) ani jiný odpad (plech, lino apod. - tyto odpady je možné odevzdat při
svozech určených na tyto odpady).
KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Ve dnech 9. – 11. 10. 2015 bude za kulturním domem umístěn kontejner na velkoobjemový
odpad. Kontejner je určen například na staré matrace, koberce, nábytek apod.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Ve středu 28. 10. 2015 od 10.00 od 10.20 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
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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 svůj 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.
ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA O BYLINKÁCH
V pondělí 31. srpna proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu zdravotní
přednáška o bylinkách, mastičkách a pohybovém aparátu. Bylinkář Karel
Štenbaun radil s užíváním různých druhů bylinek a mastiček. Přítomní
posluchači měli možnost získat informace o tom, která bylinka by byla
nejvhodnější na jejich zdravotní problémy. Během celého podvečera jsme se
dozvěděli mnoho známého, ale i nového o účincích šalvěje, jitrocele, lípy,
meduňky, sedmikrásky, pampelišky, rakytníku, borovčí, třezalky tečkované,
černého a bílého bezu, tužebníku, měsíčku lékařského, kontryhelu, heřmánku, vlaštovičníku, divizně a některých dalších. Všichni účastníci si pečlivě
potřebné rady zaznamenávali do svých poznámek a také měli možnost si
některé výrobky vyzkoušet a objednat si je. Závěr přednášky patřil
pohybovému aparátu a ukázce dokonalé zdravotní matrace.
Přednáška byla velmi poutavá, zajímavá a poučná. Moc děkujeme!!!
Blanka Zvolánková
POSVÍCENSKÝ KONCERT
V sobotu 3. října se oudoleňský kulturní dům otevřel
všem příznivcům dechové hudby. Na posvícenský
koncert s malou slováckou kapelou Rozmarýnka
pod vedením Roberta Koníčka se sešla necelá
stovka posluchačů z řad místních občanů, ale naše
pozvání přijalo i mnoho přespolních. Muzikanti
z Vlčnova potěšili posluchače krásnými slováckými
a moravskými písničkami, při kterých si mohli
všichni přítomní zazpívat, ale našly se i odvážné
páry k tanci. Přestávky kapely vyplnil mluveným
slovem lidový vypravěč. O občerstvení a obsluhu
se postarali
přítomní
členové zastupitelstva
a zaměstnanci obce, kterým patří velké poděkování.
Věříme, že touto akcí jsme přispěli k příjemnému strávení sobotního odpoledne, a jsme moc rádi, že se ještě pořád
najdou lidé, kteří si na chvilku udělají čas a vyrazí do společnosti.
Blanka Zvolánková

OUDOLEŇÁCI, VZPAMATUJTE SE!
Koncert 3. 10.
Perfektně zajištěný. Pěkné prostředí. Pěkná kapela. ÚČAST HRŮZA.
Nebýt návštěvníků ze sousedství, tak totální propad. Lidi: Co víc nebo co jiného byste ještě chtěli?
Muziky na pouť, posvícení - účast malá, ať hraje dechovka, tři na tři, nebo jenom moderní.
V Jitkově, ve Slavětíně podobné akce hýbají vesnicí za účasti oudoleňských. Tak co je tady špatně?
Nebyla by to alespoň slušnost přijít se podívat?
Účastnice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZAČALO NÁM ZÁŘÍ
Září začalo a my jsme se po prázdninách sešli v plném počtu v naší školce. Přišli staří kamarádi, ale i ti noví, kteří
teprve poznávají, jaké to u nás je. Seznamujeme se i opakujeme pravidla soužití v naší třídě, aby se nám spolu
dobře žilo. Po školce se pohybujeme tiše jako myšky, abychom nerušili starší kamarády ze školy. Všude se snažíme
chodit pomalu jako želvičky, abychom kamaráda neporazili... a sovičkové pravidlo nám připomíná, že se máme
chovat moudře - nežalovat, neubližovat, být samostatní a poslechnout radu paní učitelky.
Začíná nám podzim, a tak obdivujeme jeho krásy při pobytech venku. Nejen na zahradě, ale i na vycházkách
do okolí. Navštívili jsme také divadelní představení "Popelka" v Havlíčkově Brodě, které se dětem velmi líbilo, možná
proto, že pohádku zahráli opravdoví herci, což je pro nás vzácná podívaná. Ve školce jsme potom zkoušeli třídit
hrách a čočku jako Popelky, navlékali jsme Popelce na ples korálky z jeřabin, zpívali a tančili.
Těšíme se na další podzimní dobrodružství. Možná hned na začátku měsíce října, kdy se chystáme vyrazit společně
s MŠ Havlíčkova Borová do Dýňového světa na Statek u Pipků v Nové Vsi.
Přejeme všem barevný a pěkný podzim!
Učitelky MŠ

4

STAVEBNÍ ÚPRAVY - PODĚKOVÁNÍ
Díky pomoci pana Slejšky z Oudoleně a pana Babáka ze Slavětína
máme v našich třídách o trochu více místa. Ochotní tatínci nám
vybourali dveře mezi třídami, vymalovali nový průchod a položili
lino.
Děkujeme jim, že nám ve školce bude příjemněji, bezpečněji
a můžeme si lépe hrát.
Učitelky MŠ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

V úterý 1. 9. jsme slavnostně zahájili školní
rok 2015/2016. Přivítali jsme mezi sebou pět
prvňáčků. Školákům přišel popřát hodně
úspěchů také pan starosta. Každý žák dostal
již tradičně perníkovou rybu, aby dobře
„proplouval" školním rokem. Prvňáčci obdrželi
vedle výtvarných potřeb, které pro ně každoročně zajišťuje škola, od Kraje Vysočina
stavebnici ROTO, s níž budou pracovat při vyučování, a také v rámci projektu Bezpečně
do školy kufřík s reflexní vestičkou, lékárničkou, reflexními samolepkami,
omalovánkami a drobnými dárky. Přejeme všem školákům, aby se jim dařilo
a do školy chodili rádi, a rodičům, aby byli s výsledky svých dětí spokojeni.
Naši školu letos navštěvuje 25 žáků. Škola je dvojtřídní, v první třídě je
spojený 1. a 2. ročník, třídní učitelka je Mgr. Vladimíra Stehnová. Ve druhé
třídě jsou spojeny 3., 4. a 5. ročník, třídní učitelka je Mgr. Dagmar Losenická.
Spojené ročníky ve II. třídě však neznamenají, že by se žáci učili stále
společně, většina hodin matematiky, českého jazyka, anglického jazyka
a vlastivědy se dělí, takže se učí buď jeden ročník nebo dva ročníky
dohromady.
Odpoledne mohou děti trávit ve školní družině, kde pro ně zajímavý program
připravuje paní vychovatelka Kateřina Sobotková, DiS.
Od 1. září v našem učitelském sboru působí nová paní učitelka – Mgr. Pavla
Polívková, která vyučuje anglický jazyk a výchovy.
Výuka bude opět zaměřena na přírodu, v tomto roce nás čeká dobudování
školní zahrady. Ve spolupráci
s místní knihovnou budeme podporovat rozvoj čtenářství.
Pro naše žáky jsou i v letošním
roce připraveny kroužky – anglický jazyk pro 1. a 2. ročník, šachy,
přírodovědný kroužek a Merkur. Novinkou bude kroužek včelařský. Je
možné docházet na hru na zobcovou flétnu nebo na kytaru. Kroužky
zahajují pravidelnou činnost v říjnu.
Škola získala z výzvy 57 Operačního programu pro konkurenceschopnost finanční prostředky na rozvoj komunikačních dovedností žáků
a učitelů v anglickém jazyce a na vzdělávání učitelů pro výuku
technických předmětů. Protože máme odpovídající technické zázemí,
začíná už v těchto dnech on-line výuka anglického jazyka pro žáky.
Stejně jako v minulém a předminulém školním roce budeme pokračovat
v celoročním sběru papíru v Soutěži s panem Popelou. V loňském
školním roce jsme nasbírali s pomocí ochotných občanů z naší obce
v přepočtu na jednoho žáka 161,7 kg. Z 96 zúčastněných škol jsme se
tak dostali na pěkné 12. místo. I nadále budeme sbírat hliník, plastová
víčka a v rámci Recyklohraní baterie. Je dobře, že tyto suroviny nekončí
na skládkách.
Děkujeme všem, kdo nám ve sběru pomáhají.
Učitelky ZŠ
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Ve středu 7. října jsme se sešli na chodbě naší základní školy, posedali
si na schody a zpříjemnili si tak den hezkými písničkami. Máme štěstí, že máme v naší mateřské škole takové
šikovné a zpěvné paní učitelky. Moc jsme si to užili a těšíme se na příští zpívání všech školkáčků a školáků, které
bude probíhat každou středu.
Učitelky ZŠ
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - ZÁVOD POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI
V sobotu 3. 10. 2015 se konal Závod požární všestrannosti (ZPV) mladých hasičů ve Veselém Žďáře na hasičském
hřišti. První současné starty mladších i starších hlídek začaly úderem 8.00 hodiny. Naši soutěžící se sešli v 10.30
hodin u hasičárny a společně s Havlíčkovou Borovou jeli autobusem na místo dění. Po příjezdu se zaregistrovali
a ve 12.15 hodin vybíhalo družstvo mladších "Oudoleň A" ve složení Roman Pástor, Hana Zvolánková, Karolína
Babáková, Štěpán Holas a Vašík Kubát z Havlíčkovy Borové. Ve 12.30 hodin současně vybíhala hlídka mladších
"Oudoleň B" ve složení Tomáš Benc, Štěpán Zvolánek, Jan Zvolánek, Jan Kubát a Jan Frűhbauer a hlídka
starších ve složení Martin Antl, Katka Kubátová, Anna Blažková, Michal Blažek a Tomáš Bačkovský. Ve 13.35
hodin vybíhala na trať s buzolou Ivana Bencová – dorostenka – jednotlivec.
Mladší a starší hlídky plnily během 2 km trasy jednotlivé úkoly – střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování,
první pomoc, požární ochrana a překonání překážky. Dorostenky jednotlivci plnily následující disciplíny – přesun
podle azimutu, střelba ze vzduchovky, šplh, přeskok přes vodní příkop, určování RHP, určování věcných prostředků,
optická signalizace a první pomoc. Po doběhnutí jsme se vrátili domů. Počasí vyšlo, jen foukal vítr, ukázalo se
i sluníčko. A jak to dopadlo?
Mladší "Oudoleň A" obsadili 37. místo, "Oudoleň B" 13. místo z 52 družstev.
Starší Oudoleň obsadili 30. místo z 58 zúčastněných hlídek.
Ivana Bencová se umístila na 20. místě ze všech kategorií (z 28 soutěžících), ve své kategorii - dorostenky střední
(14 – 15 let) – obsadila 5. místo z 9 dorostenek.
Výsledky jsou k dispozici na www.dh-vysocina.cz. Také bych chtěla poděkovat Adéle Bencové a Kristýně Vencové
za dozor.
Vlasta Bruknerová

SPORTOVNÍ OKÉNKO - BOROVSKÁ DESÍTKA 2015
Borovská desítka je běžecký závod, který je určen pro zkušené sportovce i amatéry. Tento rok se konal již 5. ročník tohoto klání. Kdo si 25. 7. přišel zažít
jedinečnou atmosféru tohoto závodu, udělal něco pro svoje zdraví a v neposlední
řadě také pomohl potřebným.
Trať dlouhá 10 km vedla po lesních a asfaltových cestách. Startovalo se
na náměstí, cíl byl na fotbalovém hřišti.
Připraveny byly také dětské závody celkem v deseti kategoriích, které se běhaly
na připravených tratích na fotbalovém hřišti.
Letos se závodu zúčastnilo 373 závodníků a 136 dětí (dohromady 509 běžců).
Průměrný čas závodu byl 0:53:38. Nejstaršími závodníky byli Vincent Mojžíš
(1937) a Hana Myšková (1953).
Za naši obec vyběhlo na trať 8 borců: Zvolánek Vladimír, Zdražil Roman, Holas
Jiří, Janáčková Lenka, Janáček Miroslav, Bačkovská Jana, Pavlíčková Petra
a v dětské kategorii Marková Ema, Fourie Eliška, Janáček Mikuláš, Fourie
Filip, Štolc Vojtěch a Kubát Jenda. A právě Jendovi Kubátovi, v kategorii
nejmladší žáci (2004 - 2005) se podařilo vybojovat 3. místo.
Všem borcům s obdivem gratulujeme!!!
Vlaďka Stehnová

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA
Před patnácti lety vznikl dnešní Kraj Vysočina. Ne všichni tím byli nadšeni. Pelhřimov byl zvyklý na napojení na jižní
Čechy, Havlíčkův Brod na Hradec Králové, Třebíč a Žďár nad Sázavou na Brno. Nová situace byla pro mnohé
nezvyklá, proti novému uspořádání argumentovali mimo jiné lepším dopravním spojením do bývalých krajských
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měst. Zastáncům vzniku instituce společné pro Vysočinu bylo ale jasné, že v takovém kraji budou mít všechna místa
obdobnou situaci a obdobné potřeby i problémy. A ty problémy, že budou proto řešitelné společně a rovnocenně bez
preference toho výrazně největšího a nejsilnějšího. Na rozdíl od dřívější situace, kdy měly okrajové okresy vůči
velkým krajským městům hodně slabou pozici a byly často zanedbávány. I argumenty, že vzniká jakýsi nepřirozený
slepenec, byly liché. I mne překvapilo poznání, že hranice našeho kraje jsou etnograficky téměř identické s oblastí
Horácka v širším pojetí. Obyvatelé Kraje Vysočina mají tedy hodně společného i historicky – nejen co se týče
přírodních podmínek, ale také ekonomické situace, zvyků, folklóru, způsobu života.
Po dobu své existence si Kraj Vysočina vydobyl významné místo v celostátním povědomí. A za důležité zároveň
považuji skutečnost, že i výrazná většina našich občanů považuje Vysočinu za svůj širší domov, je na něj hrdá a je
ochotná pro něj mnohé vykonat. Možnost našeho úřadu řešit koordinovaně a postupně problematiku zvláště
dopravy, školství a zdravotnictví na celé Vysočině je další jeho podstatnou výhodou. Zastupitelé ze všech koutů
Vysočiny většinou nacházejí společnou řeč pro zájmy celku, i když logicky prosazují nejdůležitější potřeby svých
měst a obcí. Ale znají ze svých jednání rovněž situaci jiných a celého kraje, a tak až na výjimky nepreferují pouze
žabomyší války o pouhý osobní nebo lokální prospěch.
Kraj funguje v konkrétním prostoru. Tím prostorem je území našich měst a obcí. Máme na nich své majetky a přímo
řízené organizace. Jejich činnost i přímé působení krajského úřadu směřuje logicky k obyvatelům konkrétních měst
a obcí. A naopak bez dobrého fungování obecních a městských úřadů by práce kraje neměla ty potřebné základy.
Proto je tak podstatná dobrá spolupráce úřadů na různých stupních. Myslím, že ta je u nás na velmi solidní
a chápavé úrovni. Také ideologické půtky jsou na Vysočině na rozdíl od pražských nelítostných rozmíšek výjimkou,
jsme schopni jít za společným cílem.
V září jsme oslavili 15. výročí vzniku Kraje Vysočina. Znovu děkuji občanům, přátelům z partnerských regionů,
partnerům kraje z oblasti podnikatelské sféry, zemědělství, školství, dopravy, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury,
cestovního ruchu a neziskových organizací za dlouholetou podporu a budování dobrého jména našeho kraje.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

KULTURA - INZERCE

PLÁNOVANÉ AKCE V IV. ČTVRTLETÍ 2015
9. - 11. 10. 2015

Svoz velkoobjemového odpadu

Obec Oudoleň

28. 10. 2015

Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení

Obec Oudoleň

31. 10. 2015

Taneční zábava - KYVADLO

SDH Oudoleň

Posezení se seniory

Obec Oudoleň

13. 11. 2015

Svatomartinský lampionový průvod

SDH Oudoleň

19. 11. 2015

Zasedání zastupitelstva obce

Obec Oudoleň

24. 11. 2015

Valná hromada MAS Havlíčkův kraj o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj

29. 11. 2015

Jarmark + Besídka + Rozsvěcení vánočního stromu

Obec Oudoleň

12. 12. 2015

Vítání občánků

Obec Oudoleň

17. 12. 2015

Zasedání zastupitelstva obce

Obec Oudoleň

26. 12. 2015

Obecní ples

Obec Oudoleň

7. 11. 2015

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci říjnu
oslaví výročí narození:
Václav Augustin, Oudoleň 117
Zdenka Tonarová, Oudoleň 33
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