BŘEZEN 2016
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ

Masopustní průvod

Ve dnech 14. - 18. března 2016
bude probíhat v zasedací místnosti obecního úřadu

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dětský karneval

Zápis dětí do mateřské školy se
bude konat ve čtvrtek 14. 4. 2016
v Základní škole a Mateřské škole Oudoleň
v době od 10.00 do 14.30 hodin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------POPLATEK ZA POPELNICI, PSA A OUDOLEŇSKÉ LISTY
Ve dnech 14. - 18. března 2016 se bude na
obecním úřadě vybírat:
- poplatek za popelnici:
360 Kč občan, který má v obci trvalý pobyt
600 Kč chalupář za rekreační objekt
- poplatek za psa:
70 Kč za jednoho psa
120 Kč za každého dalšího psa

Variabilní symbol: číslo popisné nebo evidenční.
Upozorňujeme občany, že na základě Obecně
závazné vyhlášky obce Oudoleň č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a Obecně závazné vyhlášky
č. 6/2010 o místním poplatku ze psů jsou tyto
poplatky splatné nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

- poplatek za Oudoleňské listy 2016:
22 Kč za Oudoleňské listy 01 – 12/2016.

Poplatky, které nebudou zaplaceny včas, může
obec zvýšit až na trojnásobek!!!

Občané také mají možnost zaplatit poplatky přímo
na účty obce:
ČSOB, a. s.
účet číslo: 215945167/0300
Era, a. s.
účet číslo: 102703292/0300
Česká spořitelna, a. s. účet číslo: 3655068309/0800.

Při zaplacení poplatku za psa majitel obdrží zdarma
sáčky na psí exkrementy. Při platbě přes účet je
možné si je vyzvednout na obecním úřadě.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 18. 2. 2016
 Kontrola usnesení z minulého zasedání:
Bod 3. - Pošta Partner
Na základě ústního pohovoru byla na pozici
pracovnice Pošty Partner vybrána paní Tatiana Z.
Na pozici náhrady byla, bez ústního pohovoru,
vybrána paní Bc. Ladislava. Z. Zastupitelstvo bere
na vědomí.
 Zastupitelstvo schvaluje využívání pódia kulturního domu novou místní skupinou za účelem zkoušek ve dnech: úterý (19.00 – 22.00 hodin), pátek
(18.00 – 22.00 hodin), neděle (16.00 – 21.00
hodin) na základě smlouvy o pronájmu.
 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z grantového programu Ministerstva vnitra České republiky
"Dotace pro jednotky SDH obcí" na nákup
dopravního automobilu, termín realizace - 2016.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pokácení javoru na pozemku obce p. č. 648/1 v k. ú.
Oudoleň. Dle žádosti se jedná o javor klen, o
obvodu ve výšce 130 cm - 200 cm a výšce 16 m.
Javor ohrožuje zdraví a majetek (stodolu). V minulosti byly na kmenu a pořezu javoru odstraněny
kosterní větve. Do kmene, po řezech, proniká
dřevokazná houba a tudíž hrozí nebezpečí
rozlomení kmene poškozeného hnilobou.
Žádost o pokácení javoru byla podána již v roce
2014. Obecní úřad tehdy na základě doporučení
znalce neschválil pokácení javoru.
Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje zamítnutí žádosti z důvodu jediného solitéru v okolí
a dobrého stavu stromu.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pokácení 4 ks vrb a 4 ks olší na pozemku obce p. č.
125/1 v těsné blízkosti zahrady žadatelů p. č. 134/2.
Dle této žádosti větve stromů přesahují na zahradu
a dochází k padání suchých větví na zahradu a její
zastínění. Žadatelé nabízí provedení následné
výsadby.
Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje
pokácení 4 ks vrb a 2 ks olší a provedení nové
výsadby 2 ks listnatých stromů dle vlastního výběru.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o zřízení
věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající
v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku
plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět
na služební pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení v rozsahu 1 m na obě strany
od půdorysu plynárenského zařízení, z důvodu
prodeje plynovodní přípojky plynárnám.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce dne 18. 2. 2016
a bude projednán na příštím zasedání.
 Zastupitelstvo projednalo užívání obecního pozemku

2

p. č. 60/16 o výměře 102 m . O prodej pozemku
požádali majitelé sousední nemovitosti v roce 2011,
prodej byl obcí schválen, v roce 2013 se žadatelé
rozhodli z důvodu nevýhodné investice pozemek
nekupovat. V současné době mají na pozemku
postavený přístřešek a používají ho k uskladnění
materiálu.
Zastupitelstvo bere na vědomí, bude projednáno
na příštím zasedání.
 Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu Obce
Oudoleň za rok 2015.
 Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní
školy a Mateřské školy Oudoleň za rok 2015 a dále
schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši
14 797,10 Kč do fondu rezerv na provoz školy.
 Zastupitelstvo bere na vědomí peněžní stav na účtech obce ke dni 18. 2. 2016:
Era, a. s.
ČSOB, a. s.
Česká spořitelna, a. s.
Česká národní banka
Celkem

257 012,21
1 641 573,91
173 471,06
282 067,78
2 354 124,96

z toho peněžní záruky činí 278 483 Kč. Peněžní
prostředky obce bez peněžních záruk činí
2 075 641,96 Kč.
 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z grantového programu Kraje Vysočina Čistá voda 2016
na zpracování projektové dokumentace v oblasti
odvádění a čištění odpadních vod.
 Zastupitelstvo na základě žádosti Povodí Vltavy,
Havlíčkův Brod, souhlasí se vstupem na pozemky
obce a s provedením údržby vodního toku (odstranění sedimentu pod vodním tokem) Oudoleňský
potok, ř. km 2,100 – 3,780 v intravilánu obce.
 Zastupitelstvo bere na vědomí:
 program Ministerstva zemědělství "Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích". Požární nádrž (koupaliště)
nemá přítok z vodního toku (potoka), nelze
bohužel o tuto dotaci žádat na její rekonstrukci.
 od roku 2016 již nebude Kraj Vysočina poskytovat dar na údržbu veřejné zeleně v průjezdních
úsecích obcí. V roce 2015 jsme získali dar
na údržbu veřejné zeleně ve výši 4 tis. Kč.
 žádost o příspěvek na Dětský karneval - obec
zajistí topení v KD a uhradí část nákladů ve výši
1 000 Kč.
 organizaci Podoubravského víceboje 2016 –
termín 27. 8. 2016.
 nabídku firmy D.A.S. – zástupce bude pozván
na příští zasedání.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ
Zasedání Zastupitelstva Obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 17. 3. 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.

VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH
O velikonočních svátcích proběhne vývoz popelnic místo v pondělí 28. 3. již v sobotu 26. 3. 2016.
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DĚTSKÝ KARNEVAL
Celý rok se naše děti těší, až přijde jejich den a budou se moci vydovádět
při karnevalovém veselí v oudoleňském kulturním domě. Tato vytoužená chvíle
nastala v neděli 21. února a přišlo si ji užít neuvěřitelných 130 dětí nejen
z Oudoleně a blízkého okolí, ale také jsme mezi námi přivítali vzdálenější
návštěvníky. S rodiči, prarodiči a známými se nás sešlo opravdu hodně a s velkou radostí a nadšením DJ Jaromír Najman zahájil karneval slavnostní promenádou, při které se nám představily děti v kouzelných maskách, a hned během
první písničky obdržely frkačku, která nebyla jenom dárečkem pro ně, ale měla
kouzelnou moc. Na povel všichni „zafrkali“ a do sálu přiběhl maskot letošního
karnevalu, Méďa Brumík, který s dětmi celé odpoledne tancoval, dováděl a s některými odvážlivci se i fotografoval.
Program dětského odpoledne byl připraven tak, aby si ho užily děti všech
věkových kategorií. Na začátku musely děti zvládnout úkoly na 6 stanovištích
(chytání rybiček, namotávání, disgolf, skládání papírové čepice, modelování
a přebírání), za splnění postupně získávaly na kartičku medvídka razítka a až jich
měly šest, tak na ně čekala odměna v podobě pitíčka, sušenky Brumíka a mandarinky či jablíčka. Dalším bodem v programu bylo různé soutěžení v řadách,
do kterého jsme opět zapojili všechny děti. Malí i velcí účastníci krásně a rychle
kutáteli míčem, hráli s florbalovou hokejkou, skákali a házeli diskem. Nechybělo ani tradiční přetahování lanem,
do kterého se s nadšením vrhli i dospělí. Nezapomněli jsme ani na židličkovanou, která je velmi oblíbenou hrou nejen mezi většími dětmi, ale i ti nejmenší se nebály a zahrály si s námi. Mezi jednotlivými aktivitami to pan Najman
rozjížděl písničkami, při kterých se tancovalo, skotačilo a dovádělo až k úplnému závěru karnevalového odpoledne.
Při vyhlašování masek opět uspěli všichni a na jevišti se postupně vystřídaly děti ve věkových kategoriích
do dvou let, od dvou do tří let, školkové děti a děti ze základní školy a získaly voňavou perníkovou medaili, balónek
a drobnou cenu. V podvečerních hodinách zazněly poslední tóny písniček a nastalo loučení, při kterém jsme si slíbili,
že se zase za rok shledáme.
Náš karneval bychom nemohli uspořádat bez těch, kteří nás sponzorují. V letošním roce přispěli Obec Oudoleň,
SDH Oudoleň, TJ Sokol Oudoleň, pan Pavel Sláma, pan Michal Blažek, paní Veronika Janáčková a paní Marie
Antlová a jim patří to největší poděkování. Dále děkujeme všem, kteří nám s přípravou a s průběhem karnevalu
pomáhali a napekli výborné zákusky. Velký DÍK patří i Vám všem, kteří karneval navštívíte, protože bez Vaší účasti
bychom neměli chuť ho dále zařizovat a připravovat. Doufáme, že se Vám karnevalové veselí líbilo a těšíme se na
setkání s Vámi v roce 2017!!!
Blanka Zvolánková, Jana Kubátová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA - ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ?
Pranostika nám sníh nepřinesla, ani téma zima - bílá
královna, které nás provází prosincem, lednem a únorem,
nebylo úspěšné. A tak byl první týden masopustní. Užívali
jsme si při pyžamovém, klaunském, čepicovém, duhovém
a karnevalovém dni plno zábavy.
Během zimy nás bohužel potkává i mnoho nemocí, proto
jsme si povídali o nich i o boji proti nim. Pomáhala nám při
tom dramatizace básničky "Polámal se mraveneček". Učili
jsme se také o lidském těle a smyslech.
Dne 23. 2. jsme navštívili spolu s Mateřskou školou
Havlíčkova Borová hrané divadlo "Kocour v botách".
Divadlo se nám velice líbilo. Bylo plné písniček, které nás
vtáhly do děje.
V tématu "Moje tělo - tvoje tělo" jsme si povídali o podobnostech a rozdílech různých národností a seznamovali
se s prostředím, odkud různé národy pocházejí. Učitelky MŠ

Dramatizace pohádky "Polámal se mraveneček"

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Na konci ledna se konal ve škole zápis dětí do 1. třídy.
Tentokrát byl tak trochu dinosauří. Děti plnily úkoly s převážně
dinosauří tématikou. Budoucí prvňáčci se představili, počítali,
porovnávali, poznávali barvy a geometrické tvary, recitovali,
kreslili a dokreslovali, zavazovali tkaničku, ale především komunikovali bez pomoci rodičů s novou paní učitelkou.
K zápisu se dostavilo 7 dětí: Alenka P., Nelinka S., Petruška P., Petřík P., Jiřík S., Jáchym D. a Jenda S.
Vladimíra Stehnová
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DEN DESKOVÝCH HER VE ŠKOLE
První pololetí tohoto školního roku skončilo 28. ledna rozdáváním
pololetního vysvědčení. Tento den jsme také věnovali deskovým hrám.
Děti si přinesly vlastní hry, které doma ve volném čase hrají. Zahráli
jsme si společně spoustu zajímavých her, které mnozí neznali a které
jsme si všichni rádi a s chutí vyzkoušeli. Byla to zábava a 3 hodiny,
které jsme této činnosti věnovali, utekly jako voda. Vladimíra Stehnová

Den deskových her

 Donesli jsme si do školy hry. Vysvětlili jsme si pravidla. A mohli
jsme hrát. Hráli jsme: Cink. Jožin z bažin, Princezny na plese,
ZOO, Uno, Ovečky a vlci, Double, Super farmáři, Jenga párty,
Mraveniště, Opičky, Z pohádky do pohádky.
Hanička Z., 2. r.
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
V únoru jsme uspořádali školní kolo recitační soutěže. Básničku podle
vlastního výběru si připravili všichni žáci s tím, že nejlepší recitátoři postupují
do okrskového kola do Chotěboře.
Naši prvňáčci se účastnili pouze školního kola, protože podle pravidel
postupují až žáci od 2. ročníku. Mezi nejmladšími žáky se nejvíce dařilo
Evičce R., Rozárce B. a Matyáškovi F.
Jen je škoda, že některé naše žáky brzdí v podání kvalitního výkonu
především vady řeči, se kterými se ve škole potýkáme stále častěji.
Okrskové kolo se konalo 2. března v chotěbořském Junioru. Naši reprezentanti za I. kategorii (2. - 3.ročník) – Sandra P., Tomáš H. a Vojta Z.
a za II. kategorii (4.- 5. ročník) – Pepa S., Jenda K. a Štěpa Z. se sice
neumístili, ale patřili mezi ty lepší a výraznější recitátory. Vladimíra Stehnová

Výherci recitační soutěže - prvňáčci

VELKÁ CENA ZŠ LIPNICE NAD SÁZAVOU V ŠACHU 2016
Jak je již dlouholetou tradicí, v pátek před jarními prázdninami pořádá ZŠ Lipnice nad Sázavou šachový turnaj
pro neregistrované hráče od 1. do 9. ročníku, kterého se účastní větší počet škol. Letos se jednalo o jubilejní 20. ročník. Naši školu reprezentovali Jan Kubát, Štěpán Zvolánek
(oba 5. ročník), Tomáš Benc, Jan Frühbauer, Roman Pástor, Matyáš Sláma (4. ročník) a druhák Vojta Zvolánek.
Za šachovnice zasedlo celkem 48 hráčů a hráček z Lipnice,
Oudoleně, Havlíčkova Brodu, Havlíčkovy Borové, Senožat,
Humpolce, Lípy a Přibyslavi. Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol – celkem tedy 168 partií. Boje byly dramatické, vyrovnané, u některých partií se shromáždila i řada
spokojených diváků.
Z našich žáků se nejlépe umístil Štěpán Zvolánek, který
skončil na 7. místě, o deset míst za ním skončil Tom Benc.
I ostatní se snažili, bojovali a hlavně si dobře zahráli. Za své
výkony každý obdržel cenu. Domů se vraceli všichni
spokojeni nejen díky dobrým výkonům, ale také díky skvělé
přátelské atmosféře, která na turnaji panovala.
Kateřina Sobotková
JEDEME NA DIVOKOU KARTU
Jak jsme se již dříve zmínili v Oudoleňských listech, naše
škola se zúčastnila okresního kola Přeboru škol v šachu,
kde jsme obsadili krásné (leč nepostupové) 3. místo. Stejně
jako loni tak i letos vyhrály školy z Chotěboře. Výsledek nás
sice těšil, ale žáci byli zklamaní, chtěli postoupit do kraje.
Ten sen se jim bohužel rozplynul. Ale jednoho krásného
únorového dne se nám ozval organizátor krajského kola,
pan Fiala, že pokud máme zájem, můžeme požádat o divokou kartu. Neváhali jsme, požádali jsme a naše žádost
byla kladně vyřízená. Když jsem dětem oznámila, že
pojedou hrát krajské kolo, jejich radost byla obrovská. A
tak jsme se 23. února vydali v brzkých ranních hodinách ve
slo-žení Štěpán Zvolánek, Tomáš Benc, Jan Kubát, Jan
Frühbauer a Matyáš Sláma do Světlé nad Sázavou.
POMOZTE DOBRÉ VĚCI
Pro zpestření jsme použili u dětí velmi oblíbený dopravní
Sbírejte
plastová víčka pro Anežku.
prostředek – vlak. Do Světlé jsme dorazili jako první, ostatní
Sběrné nádoby jsou umístěny v Základní
se postupně sjížděli, takže jsme měli čas se rozehrát.
Přebor škol v šachu je týmová hra, sečítají se dohromady
škole a Mateřské škole Oudoleň.
všechny body, které žáci příslušné školy vyhrají. Spolu
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s námi se soutěže zúčastnily 2 školy z Chotěboře, 2 školy z Jihlavy, dále potom Třebíč, Pelhřimov, Želiv, Žďár nad
Sázavou a Nové Veselí.
Přestože jsme jeli na divokou kartu, umístili jsme se na krásném 5. místě, což bylo zatím naše nejlepší umístění
v kraji.
Velice se dařilo Tomáši Bencovi, který byl vyhlášen jako nejlepší hráč na šachovnici č. 2. Všem patří poděkování
za výbornou reprezentaci školy a obce Oudoleň a za vzorné chování.
Kateřina Sobotková
 Dne 23. 2. jsme jeli na krajské kolo Přeboru škol v šachu. Bylo tam
10 týmů. Na turnaji jsem byl já, Štěpa, Tom, Matyáš a Honza. Měli
jsme 21 bodů, já měl 4. Tom byl vyhlášen nejlepším hráčem na druhé šachovnici. Takhle vypadalo konečné pořadí, do závorky uvádím
počet obyvatel:
1. ZŠ Buttulova Chotěboř (9 000 obyvatel)
2. ZŠ Smetanova Chotěboř (9 000 obyvatel)
3. ZŠ Pelhřimov (16 000 obyvatel)
4. ZŠ Žďár nad Sázavou (22 000 obyvatel)
5. ZŠ Oudoleň (357 obyvatel)
6. ZŠ Želiv (1 100 obyvatel)
7. ZŠ O. Březiny Jihlava (50 000 obyvatel)
8. ZŠ Nové Veselí (1 300 obyvatel)
9. ZŠ T. G. M. Třebíč (37 000 obyvatel)
10. ZŠ Kollárova Jihlava (50 000 obyvatel)
Jan K., 5. r.

Tomáš Benc - Nejlepší hráč na šachovnici č. 2

TJ SOKOL OUDOLEŇ
KRAJSKÝ
KRAJETENISU
VYSOČINA
- SLOVO HEJTMANA
TURNAJ
VEÚŘAD
STOLNÍM
V OUDOLENI
Po třech letech jsme se opět sešli u stolů stolního tenisu. Sobota
30. 1. 2016 patřila sportovnímu klání, ve kterém si soupeři mohli
změřit své síly a dovednosti. Turnaj se konal v sále kulturního
domu a přišlo celkem 23 aktivních sportovců, ale také ti, kteří přišli
podpořit své favority. Vytvořili jsme čtyři kategorie: muži, muži
s registrací, ženy a děti.
Výsledky dopadly následovně:
Muži
1. Rosický Pavel
2. Svoboda Karel
(Bartoušov)
3. Zdražil Radek
Muži s registrací
1. Sláma Zdeněk
2. Kryštofek Jiří ml.
3. Moravec Stanislav

Výsledek zápasů k 1. 3. 2016
TJ CH
TJ Sokol
Prohra
Chotěboř F
Oudoleň
TJ Sokol
Hasiči
Výhra
Oudoleň
Jitkov C
TJ Jiskra
TJ Sokol
Výhra
H. Brod F
Oudoleň
TJ Sokol
TJ Sokol
Remíza
Oudoleň
Mírovka

Vítězové kategorie Děti

14:4
11:7
7:11
9:9

Pořadí v tabulce k 1. 3. 2016

1.

TJ Šmolovy A

Počet
bodů
68

2.

Hasiči Jitkov C

51

3.
4.
5.
6.
7.

TJ SB Světlá n/S. D
TJ CHS Chotěboř F
TJ Sokol Maleč A
TJ Sokol Přibyslav B
TJ Sokol Mírovka

46
44
39
39
38

8.

TJ Sokol Oudoleň

38

9.
10.

Orel ZŠ Nuselská H. Brod
TJ Jiskra H. Brod F

32
22

Pořadí

Ženy
1. Stehnová Vladimíra
2. Slámová Veronika
3. Augustinová Jana
Děti
1. Kubát Jan
2. Sláma Matyáš
3. Stehno Josef

STOLNÍ TENIS

Název oddílu

Na každého hráče čekalo malé občerstvení a všichni vítězové (první tři místa) byli obdarováni pěknými cenami.
Velké díky patří všem, kteří turnaj pomohli připravit a starali se o hladký průběh celého sobotního dopoledne.
Nemalé díky patří také těm, kteří na turnaj přispěli sponzorstvím, a to: Obec Oudoleň za poskytnutí prostoru
v kulturním domě, Pavel Sláma, Jiří Kryštofek ml. a Miroslav Janáček.
TJ Sokol Oudoleň

VČELAŘSKÝ KROUŽEK - VČELAŘÍCI
Na konci minulého roku se nám podařilo vlastními silami trochu „zkulturnit“ naši klubovnu, máme vymalováno, přidělané věšákové stěny, pověšené záclony.
Přípravy na letošní sezónu jsou již v plném proudu. Díky panu Michalu Blažkovi, který nám vyrobil a daroval úly,
máme možnost na jaře pořídit včelstva a osadit je do nových úlů. Proto děti stloukají rámky a zatavují mezistěny, aby
měly včely kde ukládat zásoby a vychovávat plod.
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Nezaostáváme
ani
v teoretické
přípravě. Víte např.:
 Jaké typy očí má včela?
 Z čeho se líhnou trubci?
 Kolik včel dělnic je v 1 kg?
 Kolik dní trvá vývoj včelí
matky?
 Kde na těle produkuje včela
vosk?
 Jak dlouho trvá vývoj včely (dělnice)?
 Před kolika lety se na zemi objevila první včela?
 Kolik vajíček naklade včelí matka za den (na vrcholu sezóny)?
Na tyto a další otázky jsou již naši včelaříci schopni odpovědět.

David Bačkovský

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA
Kromě mladší generace si všichni dobře pamatujeme na povinné oslavy Mezinárodního dne žen, které probíhaly
za minulého režimu na všech pracovištích každoročně 8. března. Byl prezentován jako symbol kladného vztahu
socialistického státu k ženám. Doopravdy byl vnímán jako často poněkud trapné nucené oslavy nebo jako záminka
ke kolektivnímu hodování. Ženy dostaly nové ručníky nebo bonboniéry, pak se jedlo a pilo. Mnohdy si to muži užívali
více než ty ženy. Pramálo se vnímalo, že šlo o mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Mezi jeho cíle patřilo volební právo žen, od roku 1975 pak je
připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. U nás byl ve vědomí
lidí spojován s časy, kdy vše určovala vládnoucí strana a vláda. I proto po roce 1989 jeho připomínání ve velkém
prakticky zaniklo.
Ani dnes ale nejsou rovná práva žen samozřejmostí. Nejen to. Na mnohých místech světa jsou stále ponižovány
a znásilňovány. V našich podmínkách mohou ženy žít důstojně, plnoprávně a v postavení, jež je rovnocenné s muži.
Ale ani u nás to neplatí absolutně. Statistiky hovoří o menších platech žen na obdobných pozicích, o menším
procentuálním zastoupení žen na vedoucích místech. V tomto směru fungují jakési konzervativní návyky. I když také
je pravda, že muži jsou ctižádostivější a průbojnější. Ukazují se snahy řešit tuto situaci povinnými procentuálními
kvótami například v politických funkcích.
Nemyslím si, že by povinné procentuální zastoupení žen bylo nejlepším a jediným řešením. Věřím, že aktivní
a schopné ženy se prosadí a že jim žádné formální překážky v tom nebrání. Za posledních sto let se profesní
zařazení žen hodně změnilo, ženy pracují v nejrůznějších oborech a na nejrůznějších postech. Ale asi nebudeme
chtít, aby to všude bylo „fifty-fifty“ neboli padesát na padesát. Třeba v hornictví by to asi nešlo. Naopak všichni
cítíme, že výrazná převaha žen ve školství rovněž není dobrá.
Má zkušenost mluví o tom, že schopné ženy se v naší společnosti prosadí. Nebo alespoň mají tu možnost, pokud
chtějí. A je věcí konkrétní osobnosti, zda na to má – inteligencí i mentálně – bez ohledu na pohlaví. A je nesmyslné
násilné protežování žen. Jako ve všem bychom měli i v těchto otázkách používat přirozený rozum. Nemusí být
zrovna selský, ale logický by být měl.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
KULTURA - INZERCE

INZERCE - PROSBA O POMOC
Hledám dobrovolníka, který by byl ochotný za peněžní odměnu 1x měsíčně vyzvednout
v Nemocnici v Havlíčkově Brodě recepis a následně i léky pro pana Kováčika, Oudoleň č.p. 8.
Bližší informace: Tatiana Obadalová, č. tel: 603 874 715.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci březnu oslaví výročí narození:
Jaroslava Slámová, Oudoleň 34
BLAHOPŘEJEME!

VÍTÁME MIMINKO
Vítáme mezi námi

Aničku Horákovou,
která se narodila 21. 2. 2016.

PLÁNOVANÉ AKCE
14. - 18. 3. 2016
2201620162016
17. 3. 2016

Dětský bazárek

Obec Oudoleň

Zasedání zastupitelstva obce

Obec Oudoleň

26. 3. 2016

Taneční zábava - KYVADLO

TJ Sokol Oudoleň

Divadlo "A je to v pytli"

Obec Oudoleň

2. 4. 2016
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