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POPLATEK ZA POPELNICI, PSA  A OUDOLEŇSKÉ LISTY 
Ve dnech 13. - 17. března 2017 se bude na obecním úřadě vybírat: 

 

- poplatek za popelnici:                                              - poplatek za psa:   
 360 Kč občan, který má v obci trvalý pobyt                             70 Kč za jednoho psa 

 600 Kč chalupář za rekreační objekt                                     120 Kč za každého dalšího psa   
        

- poplatek za Oudoleňské listy 2017:                          22  Kč za Oudoleňské listy 01 – 12/2017. 
                                                            

Občané také mohou zaplatit poplatky přímo na účty obce: 215945167/0300, 102703292/0300 nebo 
3655068309/0800. Variabilní symbol: číslo popisné nebo evidenční. 

 

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 a Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 jsou tyto poplatky 
splatné nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Poplatky, které nebudou zaplaceny 
včas, může obec zvýšit až na trojnásobek!!! 
 

Při zaplacení poplatku za psa majitel obdrží zdarma sáčky na psí exkrementy. Při platbě přes účet je možné si 
sáčky vyzvednout na obecním úřadě.  

 

 

Mateřská škola - vítězové zimních olympijských her 

Masopustní průvod s kapelou 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 16. 2. 2017 
 

 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků 
podílnických obcí Lesního družstva obcí - poze-
mek p. č. 243, lesní pozemek, výměra 2,9281 ha,  
k. ú. Březí  n/O., pozemek p. č. 700, lesní poze-
mek, výměra 0,5028 ha, k. ú. Obyčtov a pozemků 
Lesního družstva obcí - pozemek p. č. 1452, lesní 
pozemek, výměra 0,2687 ha, k. ú. Ostrov n/O.,  
pozemek p. č. 540/2, lesní pozemek, výměra 
0,0757 ha, k. ú. Lhotka  u  Žďáru n/S.,  pozemek 
p. č. 814, lesní pozemek, výměra 0,1211 ha, 
pozemek p. č. 815, lesní pozemek, výměra 
1,6122 ha, pozemek p. č. 816/1, lesní pozemek, 
výměra 0,603 ha, pozemek p. č. 816/2, lesní 
pozemek, výměra 0,2572 ha, pozemek p. č. 872, 
lesní pozemek, výměra 0,6404 ha v k. ú. Obyčtov.  

 Zastupitelstvo schvaluje pronájem nebytových 
prostor  –  pódia   kulturního  domu    na   dobu  
do  31.  12.  2017    za    podmínek   uvedených 
ve smlouvě o pronájmu. 

 Zastupitelstvo  na  základě geometrického plánu 
č. 386-1349/2016 vyhotoveného firmou 
GEONOVA s. r. o., Havlíčkův Brod, upřesňuje 
usnesení č. 2/8/2016 ze dne 1. 9. 2016 a usne-
sení č. 2/11/2016 ze dne 24. 11. 2016 a schvaluje 
prodej:  

 pozemku  č.  parc. 160/86 o výměře 1 466 m2 
a pozemku  č.  parc.  160/87 o výměře 143 m2 

v k.  ú.  Oudoleň  za  kupní   cenu   20 Kč/m2, 
tj. celkem za 32 180 Kč. 

 pozemku  č. parc.  160/84 o výměře 2 730 m2 
a  pozemku  č.  parc. 160/85 o výměře 271 m2 

v   k. ú. Oudoleň  za  kupní   cenu   40 Kč/m2, 
tj. celkem za 120 040 Kč. 

 pozemku  č.  parc. 160/82 o výměře 1 102 m2 
a  pozemku  č.  parc. 160/83 o výměře 101 m2 

v   k. ú.  Oudoleň  za  kupní  cenu  20  Kč/m2, 
tj. celkem za 24 060 Kč. 

Kupující se v kupní smlouvě zavazují využít 
kupované pozemky na výstavbu objektu určeného 
pro podnikatelskou činnost, předložit obci hotový 
projekt plánované stavby včetně stavebního 
povolení ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření kupní 
smlouvy a zároveň zřídit vůči Obci Oudoleň 
předkupní právo. Veškeré výdaje spojené se 
sepsáním této smlouvy a výdaje spojené 
s vkladem této smlouvy do katastru nemovitostí 
uhradí kupující. 

 Zastupitelstvo na základě geometrického plánu č. 
382-88/2016 vyhotoveného firmou Chládek a Tin-
těra Havlíčkův Brod a. s., upřesňuje usnesení č. 
2/7/2016 ze dne 7. 7. 2016 a schvaluje prodej 
pozemku č. p. 648/200 o výměře 97 m2 a  pozem-
ku  č. p. 648/201  o výměře 32 m2 v k. ú Oudoleň 
za kupní cenu 20 Kč/m2, tj. celkem za 2 580 Kč. 

 Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí 
žádost o  pokácení:  1 ks břízy o obvodu kmene 
153 cm, 1 ks borovice  o  obvodu  kmene 177 cm, 
1  ks   jeřábu   (dvoják)   o  obvodu  kmene  90 m 
a 107 cm a 1 ks jasanu o obvodu kmene 110 cm 
ve výšce 130 cm na pozemku p. č. 432/5 v k. ú. 
Oudoleň. Hlavním důvodem ke kácení jsou 
plánované terénní úpravy v rámci akce "přeložení 
cesty". Při této akci je počítáno s výsadbou 
nových keřů a stromů. Žádost bude řešena přímo 

na místě samém při zasedání zastupitelstva 
současně s projektem "přeložení cesty". 

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Pro-
gramu obnovy venkova Vysočiny na akci  
Vodovod Oudoleň - výměna vodovodních šoupat 
a kohoutů.    

 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
možnost čerpat dotaci na opravu koupaliště 
v rámci dotačního programu ministerstva země-
dělství. Předpokládané náklady 3 300 tis. Kč, 
dotace 80 %, spoluúčast obce včetně neuzna-
telných nákladů na projekt a služby by činila asi 
800 tis. Kč.  

 Zastupitelstvo  bylo   seznámeno   s   oznámením 
o  provedení  průzkumného  vrtu   na   pozemku 
p. č. 286/1 v k. ú. Oudoleň v roce 2017 za účelem 
ověření hladiny podzemní surové vody do hloubky 
max. 30 m. 

 Zastupitelstvo   bylo   seznámeno   s  oznámením 
o  provedení  průzkumného  vrtu   na   pozemku 
p. č. 8/1 v k. ú. Oudoleň v roce 2017 za účelem 
ověření hladiny podzemní surové vody do hloubky 
max. 30 m. 

 Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ 
Oudoleň za rok 2016 a převod hospodářského 
výsledku  ve  výši  64 666,14 Kč do fondu rezerv 
na provoz a mzdové náklady.  

 Zastupitelstvo     schvaluje     stavební     úpravy  
v ZŠ a MŠ Oudoleň – rekonstrukce sborovny. 

 Zastupitelstvo  schvaluje  Inventarizační   zprávu 
za rok 2016. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech: 

 
Z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní 
prostředky  obce   bez   peněžních    záruk     činí 
2 546 834,98 Kč. 

 Obec požádala o dotaci dle Zásad Zastupitelstva 
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy 
obcí. Zastupitelstvo projednalo program a orga-
nizaci oslav. 

 Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Mysliveckému 
spolku  Oudoleň  ve výši 1 000 Kč na nákup cen 
pro dětskou soutěž Zlatá Srnčí Trofej 2017. 

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z pro-
gramu Fondu Vysočiny: 

 Sportoviště 2017  -   na   rekonstrukci   hřiště 
ve středu obce. 

 Odpady 2017 - na nákup kontejnerů na plast. 

 Čistá voda 2017 - na studii na odvádění a čiš-
tění odpadních vod. 

 Bezpečná  silnice  2017 - na opravu chodníků 
u horní a dolní čekárny a na stavbu auto-
busové čekárny u silnice č. I/34.  

 Jednorázová akce 2017 - na volejbalový turnaj. 
 

Era       357 838,28 

ČSOB, a. s.    2 044 092,95 

Česká spořitelna, a. s.       109 791,16 

Česká národní banka       220 768,59    

Celkem    2 732 490,98  
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

POZVÁNKA  
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve středu 15. 3. 2017 od 17.00 hodin 
nejdříve za Konfrštovými, Oudoleň č. p. 28 a poté 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 
 

Z programu zasedání: 
 Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 
 Projekt „přeložení cesty“ 
 Záměr prodeje majetku obce č. 3/2017. 

 
 

 
 
                                     
                                                          

            

 

 

SETKÁNÍ RODÁKŮ  
 

Obec Oudoleň pořádá v sobotu 10. 6. 2017 

Setkání rodáků při příležitosti 

620. výročí první zmínky o obci Oudoleň. 
 

Prosíme Vás o pozvání známých, kteří mají 

k  naší  obci vztah, a o poskytnutí adres rodáků, 

abychom jim mohli zaslat pozvánku.   
 

 Informační a komunikační technologie - na vzdě-
lávání seniorů v oblasti ICT.  

 Různé - Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení 

spolku Včelaříků o použití znaku obce na trička 
spolku. 

DĚTSKÝ KARNEVAL 
     V neděli 12. února se v našem kulturním domě sešli příznivci tradičního dětského karnevalu, který se v letošním 
roce konal již počtrnácté a opět přilákal 90 dětí v překrásných maskách. Zábavné dětské odpoledne zahájil všem již 
známý a oblíbený DJ Jaromír Najman, který představil maskota karnevalu, slonici Růžu, a ta společně se svými 
pomocníky Jendou a Štěpou odstartovala karneval slavnostními konfetovými výstřely. Při promenádě si mohli 
všichni přítomní rodiče, prarodiče a známí prohlédnout velmi slušivé a podařené masky na motivy zvířecích, 
pohádkových i filmových postaviček a opravdu to byla nádherná podívaná. Pro natěšené malé i velké děti 
následoval  maraton  zábavných,  dovednostních   a  tanečních  her  na sále, přičemž účastníci získávali za odvahu 
a snahu drobné sladkosti, pitíčka a jablíčka.  
     Ve vestibulu kulturního domu čekalo na všechny návštěvníky karnevalu občerstvení v podobě napečených 
zákusků, párku v rohlíku a novým lákadlem byla výborná káva a míchané nápoje od paní Jany Stránské a paní 
Ladislavy Zvolánkové. Karneval nám zpestřila také paní Veronika Janáčková, která prodávala šperky a další 
krásné výrobky.  
     Závěr karnevalového veselí patřil vyhodnocení masek, jako obvykle ve třech kategoriích. Všechny masky si na 
památku odnesly výbornou perníkovou medaili, barevný balónek se čtyřlístky pro štěstí a malý dáreček. Ti 
nejmenší se těšili z chrastítka, menší dětičky získaly pohádkové pexeso, školkáčci zvířátkové pexeso, předškoláci 
pohádkovou knížku a největší děti si odnesly sportovní vak na záda. 
     Celé nedělní odpoledne uteklo jako voda a my doufáme, že jsme ho všem dětem i jejich rodičům svým 
připraveným programem zpříjemnili. Samozřejmě by se náš karneval nemohl uskutečnit bez našich věrných a spo-
lehlivých sponzorů, kterými i v letošním roce byli Obec Oudoleň, SDH Oudoleň, TJ Sokol Oudoleň a pan Pavel 
Sláma. DĚKUJEME. Další poděkování patří všem, kteří nám s přípravou a průběhem celé akce pomáhali. 
     V příštím roce se na další ročník našich společných karnevalů těší      Mgr. Blanka Zvolánková a Jana Kubátová 
 
OHLASY ŠKOLÁKŮ NA KARNEVAL:  

✓ Moc  jsem si ho užil. Byl jsem 
za piráta  a  byla  tam i Emička 
a byla za kočku. A měl jsem 
párek. Moc se mi líbilo, jak 
vystřelovali. Byl jsem u mamky 
a dal jsem si i kolu. A Jiřík byl 
za Obelixe  a   Michalka   byla 
za princeznu  a  Tomášek  byl 
za včelu. Jenda S., 1. r. 

✓ Byla jsem za kočičku princeznu. 
Alenka P., 1. r. 

✓ Byla jsem na karnevale. Moc se 
mně to líbilo. Byla jsem za zom-
bí princeznu. Nela S., 1. r. 

✓ Byla jsem na dětském 
karnevale.  Moc  se  mně  to 
líbilo. A byla jsem za anděla. 
Evička R., 2. r. 

✓ Byla jsem na karnevale. Moc se 
mi to líbilo. Měli jsme tam 
kamarády. Byla jsem za čaro-
dějnici. Líbila se mně slonice 
Růža. Nela Z., 2. r. 

✓ Líbila se mi slonice Růža. Byla jsem tanečnice. Dala jsem si džus a párek v rohlíku. Moc se mi tam líbilo. Míša 
Z., 2. r. 
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OUDOLEŇ 
 

Zá pis dě tí  do 1. tř í dy ZŠ  Oudolěň  sě budě koňát  
v pátek 7. 4. 2017 v době od 13.00 do 16.00 hodin   

v ZŠ  á MŠ  v Oudolěňi. 
Do 1. tř í dy budou zápsá ňy dě ti,  ktěřě  sě ňářodily 

v období   od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. 
Rodič ě si vězmou s sěbou k zá pisu řodňy  list dí tě tě. 

 

 
  
 

 
 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
     Jelikož jsme se v předešlém měsíci 
s dětmi zaměřili hlavně na vládu 
královny Zimy, na její pomocníky a vlast-
nosti sněhu a ledu, rozhodli jsme se 
obrátit naši pozornost k přírodě, která 
teď v zimě odpočívá. To nám ale 
nezabránilo v tom, abychom přírodu 
s dětmi pořádně prozkoumali. Naším 
hlavním cílem byla zvířata. Děti dostaly 
předlohy  zvířecích   stop  a  zahrály  si 
na průzkumníky, kteří stopy v přírodě 
hledají. Podařilo se nám nalézt stopy 
psů, koček a v lese jsme nakonec 
objevili i stopy několika zajíců. Ani 
ptáčkové našim zrakům neunikli a jejich 
časté poletování jsme pozorovali na za-
hradě MŠ. Dětem se nejvíce zalíbilo 
hašteření strakapouda a sýkorek. Děti si 
nakonec samy vyzkoušely, jak zvířátka 
v zimě přezimují, a společně si zahrály pohádku Boudo, budko. 
     Potom, co jsme se s dětmi zvířátek nabažili, věnovali jsme se zimním sportům, kterých jsme si mohli díky tak 
krásné zimě naplno užívat. Vyprávěli jsme si o vybavení, bez kterého by se nám zimní sportování nedařilo, a také 
jsme si povídali o bezpečnosti, kterou musíme na sjezdovce dodržovat. A ani my jsme nezaháleli a do sportování 
jsme  se  všichni  s radostí  pustili.  V mateřské  škole  jsme  si  totiž  uspořádali  zimní  olympijské hry. Soutěžilo se 
ve třech disciplínách: biatlon, skok na lyžích a běh na lyžích. Děti sportování moc bavilo, samy zvládly vytvořit 
olympijskou vlajku, vyrobit olympijský oheň a hlavně se dokázaly statečně vypořádat s prohrou a radostně 
s výhrou. Doufáme tak, že to nebyl poslední ročník olympijských her v naší MŠ. 
      Poslední  dny  v měsíci  jsme  se  s dětmi  vydali  po stopách lidových tradic a začali jsme se společně zajímat 
o masopustní období, to jsme nakonec uzavřeli masopustním veselím a tancem v maskách. 

                                                                           Paní učitelky MŠ (Mgr. Marta Půžová a Bc. Alžběta Křivská) 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

VELKÁ CENA ZŠ LIPNICE NAD SÁZAVOU   
Letos jsme se opět s radostí zúčastnili šachového 

turnaje, který pořádal pan učitel Roček v ZŠ Lipnici 

nad Sázavou. Turnaj se konal 10. února a sešlo se 

tu celkem 54 mladých šachistů. Každý si zahrál 7x 

a poté bylo vyhlášení těch nejlepších. Nakonec si 

každý vybral pěknou cenu. 

Naši školu reprezentovalo 6 hráčů, nejlepší z nich 

byl  Tomáš   Benc,  který    skončil 

na výborném 5. místě. Skvěle se 

umístil i  Honza  Frühbauer, který byl 

desátý. Neztratil se ani Matyáš Slá-

ma, který obsadil 13. příčku. Dalšími 

našimi hráči byli Vojtík a Bětuška 

Zvolánkovi a Matyáš Frühbauer. Ti 

sice skončili ve 2. polovině tabulky, 

ale rozhodně se nemusí za svůj 

výkon stydět. Právě oni budou příští 

rok reprezentovat naši školu a laťku 

letošní páťáci nasadili opravdu hodně 

vysoko! Mám radost, že se turnaje 

zúčastnil i náš bývalý žák a šachista 

Jenda Kubát, který už reprezentoval 

ZŠ Havlíčkovu Borovou.  

                            Kateřina Sobotková 

POSTŘEHY SOUTĚŽÍCÍCH: 

✓ Byli jsme na šachách. Bylo to 

dobré. Nejvíc se mi líbily ceny. 

Dostal jsem fixy, kalendář, 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

Návštěva školkového masopustního průvodu na obecním úřadě 

Soutěžící po turnaji u rodného domu Jaroslava Haška 
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propisku, poznámkový blok. Vstávali jsme v 5:20. Byl jsem 39. z 54. Matyáš F., 2. r. 

✓ Jeli  jsme  do Lipnice nad Sázavou. Bylo nás šest. Já jsem měl 3,5 bodu.  První kolo začalo v 8:00. Byl jsem 

na třicátém místě z 54 míst. Byl tam bufet. Vojta Z., 3. r. 

✓ Bylo to tam moc hezké. Byl tam malý bufet. Vyhrála jsem 2 partie.  Byla jsem na 44. místě z 54 dětí. Jelo nás 

tam pět kluků a jedna holka, to jsem byla já. Hráli jsme každý 7 partií. Vybrala jsem si propisku, sešit, nálepky, 

čongo. Bětuška Z., 3. r. 

✓ Dne 10. 2. jsme jeli na šachový turnaj. V 7.00 jsme dojeli do Lipnice nad Sázavou. Šli jsme do školy, kde se 

konal  šachový  turnaj. Hrálo se na 7 kol. Skončil jsem na 13. místě. Vybral jsem si skleničku, fixy, tužku, blok 

a karty. Moc se mi to líbilo. Matyáš S., 5. r. 

✓ Měl jsem 5 bodů. Byl jsem pátý z 54 dětí. Vyhrál jsem voskovky, propisku, notes a skleničku a ještě laser, 

který nefungoval :-( Tomáš B., 5. r. 

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ A OKRSKOVÉ KOLO 
Začátkem února jsme uspořádali školní kolo recitační soutěže, 

kterého se zúčastnili všichni naši žáci. Každý se naučil básničku, 

někteří starší vystoupili dokonce i s prózou. Všichni zvládli školní 

kolo skvěle, jen je škoda, že některé děti v podání lepšího výkonu 

limituje vada řeči. 

Po dlouhém rozvažování porota vybrala vítěze. Do okrskového 

kola postupují vítězové z 3. – 5. ročníku – byla to Hanička 

Zvolánková a Bětuška Zvolánková (3. ročník), Tomáš Benc, 

Honza Zvolánek, Dana Zelenková (5. ročník). 

Postupující se zúčastnili 15. února okrskového kola v Chotěboři,  

kde  se  ve  velké  konkurenci  neztratili, ale  na   postup do okres-

ního kola to nestačilo. I tak jim patří dík za „dobře odvedenou 

práci“. 

Radovat z postupu do dalšího kola se může náš bývalý žák 

Martin Antl, který obsadil ve 4. kategorii krásné 2. místo. Dařilo 

se i Jendovi Kubátovi, který skončil ve 3. kategorii na 3. místě.                                               

                                                                          Kateřina Sobotková 

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
V rámci projektu z operačního programu Zaměstnanost Zřízení dětského klubu a příměstského tábora Oudoleň 
proběhl v naší obci během jarních prázdnin 20. – 24. února příměstský tábor. 
Obec Oudoleň tak vyšla vstříc požadavkům rodičů, kteří mají problém zajistit hlídání svých dětí v době jarních 
prázdnin. 
Tábora se zúčastnilo celkem 8 dětí, převážně 
žáci 1. a 2. ročníku. Provozní doba byla nasta-
vena s ohledem na potřeby rodičů.  
Obědy byly dětem zajištěny z jídelny 
v Havlíčkově Borové. 
Provoz zajišťovaly dvě místní vysokoškolačky 
Kristýna Vencová a Tereza Ondráčková. 
Tématem celého týdne byla řemesla a vý-
tvarnictví. A tak děti pletly náramky, malovaly 
květináče, vyráběly motýlky, malovaly plakáty, 
vyráběly deníčky, … Kromě vyrábění byl také 
čas na hraní a pohádky. 
V úterý 21. 2. se děti zajely podívat k paní 
Lence Sedlákové do Jitkova. Zde si prohlédly 
keramickou dílnu a v malebné chaloupce si 
vyrobily keramický a drátěný šperk. 
Ve čtvrtek 23. 2. do klubu zavítala paní 
Gabriela Doleželová, se kterou si děti vyrobily 
dřevěné stojánky na tužky. 
Díky projektu si děti hradily pouze obědy a jízdné do Jitkova, ostatní náklady byly hrazeny z projektu. Týden utekl 
jako voda a je po prázdninách. Doufáme, že z naší strany bylo o děti smysluplně postaráno.                 Vl. Stehnová 
 

 
 
 
Nám  pamětníkům  se  v   podvědomí začátek března stále spojuje s dřívějším svátkem Mezinárodního dne žen. 
Na všech pracovištích obdržely pracovnice drobný dáreček a obvykle lehce povadlou kytku, pak následoval 
frázovitý projev, chlebíčky, nějaký ten alkohol a družné oslavy. Pohříchu častěji se do nálady dostávali muži než 

Vítězové školního kola recitační soutěže 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

 

Účastníci příměstského tábora u paní Lenky Sedlákové 
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INZERCE 
Do prostor penzionu v Oudoleni 

hledáme 
HOSPODYNI – KUCHAŘKU 

Náplň práce: příprava snídaní a večeří, 
jednou za 14 dní práce o víkendu, 

ubytování hostů. 
Nástup: březen – duben 2017. 

Plat po zaučení: 18 000 Kč. 
Kontakt: p. Hájek 739 274 167. 

 

 

 
 

 

      

 
 

 
                                     
                                                          

            

 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

         V měsíci březnu oslaví  
             výročí narození: 
   Václav Halama, Oudoleň 57 
Milan Dvořáček, Oudoleň 146 
          BLAHOPŘEJEME! 

                                                          
            

 

 

KULTURA A INZERCE 

 

ony „oslavenkyně“, které musely spěchat domků starat se o rodinu. Bývalo to poněkud nucené, ale v rámci 
možností doby jsme i toto vítali. 
Dnes už tyto strojené oslavy odvál čas, ale připomenout si, čím vším jsou pro nás ženy, určitě neuškodí. Nejsem 
příznivcem přísně genderového vymezení na pracovištích, natož různých povinných kvót. Ať jde o procentuální 
zastoupení žen v politických stranách, institucích či firmách nebo o uprchlíky. Uznávám úlohu žen ve všech sférách 
života. Znám skvělé manažerky, lékařky nebo řemeslnice. Ale mám za to, že se všichni jedinci musí prosadit svými 
schopnostmi, nikoliv nějakou umělou preferencí. Jistě – je nutno, aby nebyly ženy nijak diskriminovány. Proto mne 
těší, že v soutěži Ministerstva vnitra Úřad roku „Půl na půl – respekt k rovným příležitostem“ v minulých letech již 
šestkrát obsadil první místo mezi kraji v naší zemi právě náš Krajský úřad Kraje Vysočina. V soutěži jde o pro-
sazování rovnosti žen a mužů, a to nejméně ve dvou základních směrech: dovnitř vlastního úřadu, tedy směrem 
k zaměstnancům a zaměstnankyním, ale i vzhledem k obyvatelstvu, které v daném územně správním celku 
žije. Tedy nejde o zvýhodňování, ale právě o rovnost šancí. Tak je to podle mne správné – mít stejnou startovní 
čáru. Ženy, které svojí činností pozitivně ovlivňují životy druhých, jsou rovněž oceňovány v soutěži „Žena regionu“. 
Cílem této soutěže je ocenit úsilí těchto výjimečných žen, ať už v oblasti podnikání, politiky, vzdělávání, 
zdravotnictví, charitativní činnosti nebo umění a sportu, a zviditelnit jejich práci a výsledky. 
Když už jsme u těch asociací – ještě jedna se mi vybavuje – „březen měsíc knihy“. Mnohé se za poslední léta 
změnilo, pokrok a nové formy komunikace nelze zastavit, ale role tištěné knihy je podle mne nezastupitelná. Moc 
se mi líbí už léta úspěšná akce „Celé Česko čte dětem“. Pravidelné společné čtení rodičů nebo prarodičů s dětmi 
není jen o vzdělanosti dětí, ale také o mezigeneračních citových vazbách.  
Blížící se jaro nám rovněž připomíná i tu tradiční roli žen v našem životě. Jsou nejen objekty naší lásky, ale také 
roztápějí naše rodinné krby, starají se velkou měrou o chod našich domácností. Ony to jsou, kdo především vytváří 
tu hřejivou atmosféru domácí pohody. Bereme to jako samozřejmost, ale měli bychom to alespoň občas jim i sobě 
připomenout.  Bez ohledu na to, jaké datum je zrovna v kalendáři, a různé politicky motivované kvóty či kampaně. 
A zároveň jim nesmíme odpírat šanci na rovnocennou profesní seberealizaci.   

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina                                                                  
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Ve dnech 10. – 13. 4. 2017 
bude probíhat v zasedací místnosti obce 

 
  PŘÍJEM VĚCÍ: 3. 4. od 7.30 do 17.00 hodin 

PŘIJÍMÁME: pouze zachovalé dětské 
oblečení a dětské boty.  

Vše označené cenou a značkou,  
včetně seznamu všech jednotlivě 

rozepsaných kusů s cenami. 
NEPŘIJÍMÁME: špinavé, poškozené  

a velmi obnošené oblečení. 
VÝDEJ VĚCÍ A TRŽEB ve středu 19. 4. 2017. 
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