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                         ČERVEN  2017  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

 
 

    

        Setkání rodáků  

        obce Oudoleň 
        při příležitosti 620 let  
        od první písemné zmínky 
 

        Sobota 10. 6. 2017 
 

 
  Pátek 9. 6. 2017 

19.00 - divadelní hra „ANI ZA MILION“ - hraje spolek SCHOD Chotěboř 
 

  Sobota 10. 6. 2017  
13.00 - Mše svatá před kulturním domem 

14.00 - Zahájení, kladení věnců u pomníků padlých      

14.20 - Koncert dechové hudby Havlíčkobrodská 12     

15.00 - Vystoupení Kroužku lidových tradic při ZŠ a MŠ Oudoleň   

15.30 - Koncert dechové hudby Havlíčkobrodská 12     

16.30 - Vystoupení Tanečního kroužku aerobiku při ZŠ a MŠ Oudoleň   

17.00 - Vystoupení skupiny historického šermu Sarcina   
17.30 - Loučení předškoláků a školáků MŠ a ZŠ Oudoleň 

18.30 - Vystoupení skupiny historického šermu Sarcina 

19.00 - Taneční zábava - hudba MudrBand 

22.00 -  Ohňová show 

 Pokud máte doma fotografie vztahující se k historii obce, vezměte je s sebou, 
 budeme za ně vděčni, okopírujeme si je na obecním úřadě a hned Vám je vrátíme zpět.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Výstava dobových fotografií a kronik 
 Výstava Rodná Vysočina na fotografiích 

Bohumila Vavrouška Slavětínského a 
Cesta do Slavětína v kresbách Adolfa 
Kašpara 

 Otevřená kaple, škola, obecní úřad, 
hasičská zbrojnice, herna stolního tenisu, 
knihovna, posilovna 

 Historické ležení s ukázkou zbraní 
 Ukázky dravců 
 Prodej keramiky, papírové krajky, 

bižuterie, dřevěných výrobků 
 Prodej propagačních předmětů obce 
 Prodej kalendáře obce na rok 2018 
 Pouťové atrakce 
 Občerstvení 
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Vítězové krajského kola Zlatý list se zástupci Kraje Vysočina Oudolenští Včelaříci na soutěži Zlatá včela 

MŠ  - výtvarné tvoření - Rej čarodějnic 

Okrsková soutěž v Havlíčkově Borové 

Lehkoatletické závody 

stříbrný a bronzový 

Honza Frűhbauer  
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 18. 5. 2017 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 Usnesení jsou průběžně plněna.  

 Zastupitelstvo projednalo záměr pronájmu ne-
bytových prostor v kulturním domě - pohostinství. 
O pronájem pohostinství mají zájem:  

 Jana Stránská, IČO: 02860104, Oudoleň 83 

 Jiří Pátek, IČO: 18117813, Oudoleň 94.  
Zastupitelstvo schvaluje pronajmout nebytové 
prostory v kulturním domě – pohostinství paní 
Janě Stránské, IČO: 02860104, Oudoleň č. p. 83, 
do 31. 12. 2017 s měsíčním pronájmem ve výši 
1 000 Kč. Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy 
o pronájmu nebytových prostor. 

 Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí žá-
dost podniku Lesy České republiky, s. p., správa  
toků  -  oblast  povodí   Vltavy,  Benešov, o prodej 
části pozemků p. č. 648/1, 648/113, 648/195, 
728/1, 648/56,  648/45,  648/108  v  k. ú. Oudoleň 
o přibližné výměře 2 196 m

2
 do vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit pro Lesy České 
republiky, s. p., za cenu dle znaleckého posudku. 
Zástupce Lesů ČR se osobně zúčastní projednání 
této žádosti. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o prodej 
části pozemku p. č. 648/193 o výměře 6 m

2
 a po-

zemku p. č. 648/45 o výměře 1 m
2
 v k. ú. Oudoleň 

z důvodu umístění oplocení a zlegalizování již 
stávajícího přístřešku. Záměr byl zveřejněn na 
úřední desce obce a bude projednán na příštím 
zasedání.  

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s Registrací akce: 
Oudoleň - dopravní automobil. Zastupitelstvo 
schvaluje návrh Výzvy k předložení cenové 
nabídky. Budou osloveny tyto firmy:  

 GEORAP s. r. o., IČO: 62908260, Na Fidlo-
vačce 505/2, 140 00 Praha 4 

 SAP  spol.  s  r.  o.,  IČO: 47543442, Snět 24, 
257 68 Dolní Kralovice 

 LSM Česká republika spol. s r. o., IČO: 
64574156, Sazečská 8, 108 25 Praha 10.  

 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
žádost o zpevnění obecní komunikace p. č. 663/1 
k pozemku p. č. 104. 

 Předseda TJ Sokol Oudoleň Miroslav Janáček 
seznámil členy zastupitelstva s  informacemi, 
týkající se vybavení nářaďovny v kulturním domě 
a podal žádost o příspěvek na regál v nářaďovně 
ve výši 4 000 Kč. Zastupitelstvo tuto žádost 
schvaluje. Dále byla projednána úhrada škody po 
taneční zábavě. 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Rozpočtové opatření č. 1/2017.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  

Era      584 304,61 
ČSOB a. s.  2 275 316,11 
Česká spořitelna a. s.      50 734,00 
Česká národní banka    238 836,99 
Celkem   3 149 191,71 

 Z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk 
činí 2 963 535,71 Kč. 

 Různé - zastupitelstvo bere na vědomí: 

 obec nezískala dotaci z programu Sportoviště 
na opravu zimního stadionu z důvodu malého 
bodového ohodnocení. Projekt bude realizován 
z prostředků obce. 

 obec nezískala dotaci z programu Jedno-
rázové akce na volejbalový turnaj z důvodu 
malého bodového ohodnocení. Celkem bylo 
podáno 129 žádostí, 56 žádostí dotaci dostalo.  

 obec získala dotaci z programu Čistá voda 
2017 na akci Studie - kanalizace.  

  zastupitelstvo projednalo organizaci setkání 
rodáků.  

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ RODÁKŮ  

Obec Oudoleň Vás srdečně zve na Setkání rodáků při příležitosti 620 let od první písemné zmínky o obci 
Oudoleň.  
Program bude zahájen v pátek 9. 6. 2017 divadelní hrou "ANI ZA MILION", kterou představí v kulturním domě 
divadelní spolek SCHOD Chotěboř. Začátek v 19.00 hodin. Vstupné dobrovolné.  
Setkání rodáků bude pokračovat v sobotu 10. 6. 2017 od 13.00 hodin mší svatou před kulturním domem. Mši 
bude celebrovat páter Daniel Kolář.  
Ve 14.00 hodin zástupci obce přivítají rodáky i další návštěvníky a členové Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň za 
zvuku české hymny položí věnce u pomníků padlých za 1. a 2. světové války.  
Celým odpolednem bude provázet dechová hudba Havlíčkobrodská 12.  
V  15.00  hodin  vystoupí Hudebně - pohybový kroužek lidových tradic při ZŠ a MŠ Oudoleň pod vedením 
Mgr. Marty Půžové. 
V 16.30 hodin přítomné čeká vystoupení Tanečního kroužku aerobiku při ZŠ a MŠ Oudoleň pod vedením paní 
Radky Večeřové a od 17.00 hodin vystoupení skupiny historického šermu Sarcina. 
V 17.30 hodin se předškoláci rozloučí s mateřskou školou a žáci 5. třídy se základní školou. Dále bude 
následovat v 18.30 hodin šermířské vystoupení skupiny Sarcina.  
Taneční zábavou od 19.00 hodin bude provázet skupina MudrBand. Ve 22.00 hodin bude Setkání rodáků za-
vršeno Ohňovou show. 
 

Doprovodný program: 

 Výstava dobových fotografií a kronik v základní škole. 

 Výstava Rodná Vysočina na fotografiích Bohumila Vavrouška Slavětínského a Cesta do Slavětína v kresbách 
Adolfa Kašpara v zasedací místnosti obecního úřadu. Přijďte se podívat na  kresby a fotografie staré 
oudoleňské školy. 
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POZVÁNKA  
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se bude 
konat ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 19.00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu. 
 

Z programu zasedání: 
 Záměr prodeje majetku obce č. 4/2017 
 Záměr prodeje majetku obce č. 5/2017 
 Vyhodnocení nabídek: Oudoleň - dopravní automobil 

 
 

 
 
                                     
                                                          

            

 

 

 Po celé odpoledne bude otevřená kaple, škola, školní zahrada, obecní úřad, hasičská zbrojnice, herna 
stolního tenisu, knihovna a posilovna. 

 U kulturního domu můžete navštívit historické ležení s ukázkou zbraní. 

 Ukázky dravců můžete shlédnout ve školní zahradě. 

 Před kulturním domem bude v dobových stáncích probíhat prodej keramiky, papírové krajky, bižuterie, 
dřevěných výrobků... 

 Propagační předměty obce si budete moci zakoupit ve stánku před kulturním domem a na obecním úřadě. 
Zde si také můžete zakoupit Kalendář obce na rok 2018 s dobovými fotografiemi stavení. 

 Po celé odpoledne jsou pro Vás připraveny pouťové atrakce. 

 Na návštěvníky čeká bohaté občerstvení.  
 

PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS! 
 

V případě nepřízně počasí bude program probíhat v kulturním domě. 
 

KALENDÁŘ NA ROK 2018 
Zastupitelé obce předali do každé domácnosti 
kalendář obce na rok 2018. V případě, že jste tento 
kalendář neobdrželi, můžete si jej vyzvednout na 
obecním úřadě.  
 

KONTEJNERY NA BIO ODPAD  

Opětovně Vás chceme požádat, abyste do kon-
tejnerů na bio odpad nedávali větve a kamení!!!  
 
 
 
   
MATEŘSKÁ ŠKOLA  

KVĚTEN V MŠ 
Začal květen a my děti ve školce jsme stejně 
stále sledovaly boj jara se zimou. Říkaly jsme 
si, že letos je ta zima nějaká neúnavná. Znovu 
jsme ji začaly vyhánět, až se zadařilo a nastaly 
příjemné jarní dny. Konečně už jsme se 
nemusely tolik oblékat na vycházky a mohly 
jsme vidět výraznější změny na našem 
Strombobuchu.  
S krásnými dny jsme si začaly užívat i jiné 
příjemné věci: naše školka dostala ocenění za 
výtvarné tvoření s názvem Rej čarodějnic, které 
jsme poslaly na pohádkovou výstavu Dospělí 
pro radost dětem do Havlíčkova Brodu.  
Naše radost pokračovala přípravou besídky pro 
maminky, abychom s nimi mohly oslavit jejich 
svátek a dát jim dárečky. Pěkně jsme si to 
s maminkami ve školce užily. 
Velkou část tohoto měsíce jsme věnovaly 
tématu doprava, hledaly jsme, co všechno 
s tímto slovem souvisí, a učily se chovat jako 
správní chodci. 
Pěkné jarní dny nám umožnily věnovat se naší 
malé zahrádečce, plely jsme záhonky, sely do 
nich  semínka  a  sázely drobné  rostlinky a za-
lévaly. A také jsme celou naši krásnou přírodní 
zahradu zkoumaly přes lupy a tím objevovaly 
věci, kterých jsme si předtím nevšimly.                                      
                                       Děti a paní učitelky MŠ 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
FAMÓZNÍ ÚSPĚCH OUDOLEŇSKÝCH ŠKOLÁKŮ 
Poznat čolka obecného, kuňku, zběhovec plazivý, najít na hvězdné mapě oblohy Velký vůz, určit, kteří ptáci 
odlétají do teplých krajin nebo jestli v ČR hnízdí racek chechtavý, to je jenom ukázka toho, co žáci naší školy 
museli znát na soutěžní stezce přírodovědné soutěže Zlatý list. 
Letos se konalo už 20. krajské kolo, tentokrát v přírodním parku Čeřínek na Jihlavsku. A družstvo ve složení 
Lucie Strašilová, Jan Zvolánek, Matyáš Sláma, Tomáš Benc, Josef Stehno a Jan Kubát zde v konkurenci 
dalších sedmi týmů vybojovalo první místo v mladší kategorii. Porazilo tak nejen přírodovědně zaměřené 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

MŠ - výtvarné tvoření - Rej čarodějnic 

MŠ - doprava 
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školy jako je Přibyslav, Nové Veselí, či Kněžice, ale také žáky gymnázia z Jihlavy a Chotěboře. Naši borci postupují 
do celostátního finále, které se koná v polovině června v Lubenci v Ústeckém kraji. 
Kromě prokázání znalostí představili naši žáci před odbornou komisí také celoroční práci pro přírodu a při exkurzi 
navštívili naučnou stezku Čeřínek.  
Více o akci se dovíte na stránkách kraje nebo na www.chaloupky.cz, rubrika Stalo se.                                       Sára 

 

TANEČNÍ SOUTĚŽ DISKOTANCE 
Osm žáků, kteří navštěvují pravidelně každý čtvrtek taneční krou-
žek pod vedením paní Radky Večeřové, se ve středu 10. května 
vydalo do Žďáru nad Sázavou ukázat své umění. 
Celkem se tu sešlo 430 dětí, které tvořily 34 tanečních skupin. 
Tyto taneční skupiny byly ještě rozděleny do 8 kategorií. 
Naši žáci získali pohár a diplom za 2. místo v kategorii mladší žáci 
„B“ a byli velmi spokojeni.                                 Kateřina Chvojková 
 

PYTHAGORIÁDA 
V polovině května se konalo v AZ Centru Havlíčkův Brod okresní 
kolo matematické soutěže Pythagoriáda, kterého se zúčastnil za 
5. ročník Honza Frühbauer. 
Celkem se sjelo 38 žáků pátých tříd z celého okresu. Po úvodním 
přivítání a vysvětlení pravidel obdržel každý zadání s 15 úkoly. 
Některý byl celkem jednoduchý, ale jiný dokázal pěkně potrápit! 
Po 60 minutách všichni odevzdali vyřešené příklady. Za úspěš-
ného řešitele je považován ten, kdo měl správně 10 a více úkolů. 
A Honzík dosáhl právě hranice 10 bodů, takže si vedl velmi dobře. 
Pouze jediný žák získal 14 bodů. 
Zkuste si také vyřešit pár příkladů: 

1. Honza dnes slaví narozeniny. Jeho sestra Barča si skládala z párátek digitální číslice (1. obrázek) a z nich 
letopočty narození. Zjistila, že když otočí tatínkův letopočet narození (2. obrázek) vzhůru nohama, bude se 
číst stále stejně. Pak zjistila, že letopočet narození jejího bratra má stejnou vlastnost.   
Kolikáté narozeniny dnes Honza slaví? 

 

 
2. Honza na oslavu pozval 20 kamarádů, přičemž hochů bylo o 6 více než dívek. Kolik dívek pozval na oslavu? 
 

3. Marek s Pepou společně kupovali Honzovi dárek. Pepa ještě dluží Markovi 17 Kč. Pepa má jen šest pětikorun 
a Marek jen šest dvoukorun. Jak se vyrovnají? 
 

4. Kluci dárek zabalili do krabice a převázali mašlí. Kolik dm stuhy potřebovali  
k převázání balíčku, jestliže na mašli použili 30 cm stuhy? 

 

Honzovi gratulujeme!                                                           Kateřina Chvojková 
 

LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY 
V úterý 23. května jsme vyrazili na lehkoatletické závody do Chotěboře. Zúčastnilo se jich kolem 180 dětí 
z okolních škol. Nově opravený stadion s umělým povrchem a novým doskočištěm nás příjemně překvapil. I počasí 
bylo příznivé, což nahrálo našemu záměru nespěchat domů a dát si po výkonu opravdovou točenou zmrzlinu. 
Nejúspěšnějším sportovcem z naší školy byl Honza Frűhbauer, který získal stříbrnou medaili ve skoku 
dalekém a bronz v běhu na 50 metrů. V hodu kriketovým míčkem jsme medaili nezískali, ale určitě jsme výrazně 
za nejlepšími nezaostali. Děkujeme  našim  žákům  za  výbornou  reprezentaci a za slušné chování během závodů 
i cestování. Sportu zdar!                                                                                                                              Učitelky ZŠ 
 

 
 

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ NA 

KOHOUTOVĚ 
V neděli 14. května vyjeli mladí hasiči 
„Kačenkou“ do Kohoutova na soutěž 
v požárním útoku. Jedno družstvo 
mladších a jedno družstvo starších 
poměřilo síly s dalšími sbory. Jednalo 
se o soutěž, kterou pořádal Sbor 
dobrovolných hasičů Kohoutov jako 
první ročník, takže se mohl přihlásit 
kterýkoli sbor. Mezi zúčastněnými byla 
tedy družstva z Bezděkova, Malčína, 
Dlouhé Vsi, Kohoutova, Krucemburku, 

SDH OUDOLEŇ 

 

 

Stříbrné družstvo v taneční soutěži 

Starší družstvo mladých hasičů při požárním útoku 

http://www.chaloupky.cz/
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Havlíčkovy Borové, Chlumu, Herálce, Miřetic, Slatiňan, Ždírce nad Doubravou. 
Soutěžní disciplínou byl požární útok, který startoval ze dvou základen, a každé družstvo mělo dva pokusy. Terče 
byly vyrážecí a bylo na co se koukat. Některé útoky byly opravdu rychlé. Mladší Oudoleňáci se umístili na 12. místě 
ze 13. Starší si odvezli 14. místo. Je potřeba říci, že toto umístění není vinou chyby v provedení útoku (spojení 
hadic apod.), ale bohužel nemáme nejrychlejší stroj. Po celou soutěž bylo příjemné počasí a pořádající sbor měl 
připravené i výborné občerstvení.                                                                                                                             ER 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ 
A nyní zpráva z hasičské soutěže, která se konala 27. 5. 2017 v Havlíčkově Borové. Naše vesnice měla zástupce 
v podání muži mladší, muži starší 1 a muži starší 2.  
Po prezentaci se začala běhat dráha na 100 m s překážkami. Účast byla dobrovolná. Z mužstva mladších se 
s bariérou a kladinou poprali 4 zástupci. Jeden pokus byl neplatný, ale ostatní obsadili zlatý střed.  
Krásné počasí hasičům přálo. Proto někdo hasil žízeň a někdo se chystal na požární útok. Začalo družstvo 
„mladší“. Čas pokazil pravý proud, ve kterém voda nechtěla dojít k cíli. Jejich umístění bylo 6. místo z 6 družstev. 
Oproti tomu muži starší ukázali, že to nedělají poprvé. Jejich práce byla precizní, až jim mašina nestačila, proto 
museli čekat na vodu. Jejich výkony nakonec stačily na  7. a 8. místo z 10 družstev.  
O vítězství svedly klání i ženy. Bohužel bez účasti naší obce. Tak „holky“ chtělo by to se pochlapit a dát závazek 
„příští rok bez vytáček “.  
Děkujeme Vám za reprezentaci a hasičskému sportu ZDAR!                                                                Katka a Martin 

 
 

SOUTĚŽ ZLATÁ VČELA 

 
 
Dne 6. května 2017 proběhla v Senožatech dlouho očekávaná soutěž „Zlatá včela“, oblastní kolo kraje Vysočina, 
které se účastnil i náš včelařský kroužek. 
Jelikož jsme se takové soutěže účastnili poprvé, nemáme s čím porovnávat, ale prostředí i soutěž samotná na nás 
udělalo velký dojem. 
Vše probíhalo v budově místní školy, kde byli soutěžící rozděleni na skupiny podle tříd ve škole: 

 1. - 3. třída: písemný test (10 otázek), botanika (5 rostlin), praxe + pomůcky  

 4. - 5. třída: písemný test (30 otázek), botanika (10 rostlin; rodové i druhové jméno), anatomie včely (5 mikro-
skopických vzorků), včelařské pomůcky (10 pomůcek + popis funkce), praxe u demonstračních úlů (co je na 
plástu, části úlu, manipulace s rámky) 

 6 -  9. třída: stejné otázky (první dva postupují do celostátního kola). 
Tyto třídy byly ještě rozděleny do skupin cca po 10-ti soutěžících a ty obcházely jednotlivá stanoviště, vše 
probíhalo v klidu, nikde se nečekalo. Po obědě bylo vyhlášení výsledků, kterých se zúčastnila i předsedkyně ČSV 
Mgr. Jarmila Machová. I když jsme nepostoupili, všem našim včelaříkům se soutěž líbila a těšíme se na příští rok. 
A  na závěr nám organizátoři soutěže zařídili exkurzi v místním zemědělském podniku Senagro (chov skotu, třídicí 
a balicí linka brambor – 100 % dodavatel do Tesca). 
Výsledky + fotografie ze soutěže naleznete na webových stránkách obce Oudoleň, sekce Spolky. 
Chtěl bych poděkovat našemu sponzoru www.vceliobchod.cz za finanční podporu.           Za VKM David Bačkovský  

VČELAŘÍCI 
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ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU 
O víkendu 13. a 14. května byl uskuteč-
něn plánovaný zájezd do vinného sklíp-
ku. Tohoto příjemného a jistě nezapo-
menutelného výletu se zúčastnilo celých 
16 odvážlivců. 
V sobotu ráno jsme nastoupili do auto-
busu, který nás dovezl až do Mikulova. 
Kdo by si ale myslel, že jsme se hned 
uchýlili do sklípku a začali s degustací, 
škaredě by se pletl. Nejdříve nás čekala 
asi 11 km dlouhá procházka přes 
Pavlovské vrchy. Odměnou za mírné 
stoupání nám byly krásné vyhlídky na 
moravskou přírodu. Kolem různých 
skalisek a srázů jsme se dostali až na 
Dívčí Hrádek, odkud jsme už pouze sešli 
do Archeoparku Pavlov. Poté už proběhl 
transport autobusem do Křepic, rychlá 
sprcha a ubytování v penzionu a hurá 
všichni do sklípku. Pan Vojta Vintrlík, majitel sklípku, nás velice přátelsky uvítal a spolu s manželkou i řádně 
pohostil. Samozřejmě nám nezapomněl říci, ať se najíme opravdu hodně, že poté už nebude cesty zpátky......a ta-
ké, že nebylo. Druhů bílého vína na ochutnání bylo opravdu hodně, a tak nás při ochutnávce pomalu ubývalo a do 
sklípku s červeným vínem se probojovali jen ti nejsilnější jedinci. V přátelském a veselém duchu jsme takto strávili 
celý večer. Ráno sice pro někoho bylo trochu obtížnější, ale domů jsme se vraceli bohudík v plném počtu a bohatší 
o jeden nový zážitek.                                                                                                                                         Kristýna 
 

DĚTSKÝ DEN 
TJ Sokol Oudoleň plánuje na přelom měsíce června - července dětský den, po upřesnění termínu budou vyvěšeny 
plakáty.  
 

 
 

 
V dnešní době se stále více objevuje neporozumění a dokonce i nenávist mezi národy, etniky nebo jen různě 
smýšlejícími lidmi. Přitom přátelské vztahy snad stále vnímáme jako jednu z největších hodnot v našem životě. 
Existují v nejrůznější podobě mezi jednotlivci i skupinami lidí. 
Takovým příkladem mezinárodních dobrých vztahů je partnerství Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny. 
Právě před deseti lety byla zahájena naše meziregionální spolupráce. Navázali jsme tak na dobré jméno 
Československa z doby, kdy byla tato oblast součástí naší tzv. první republiky. Spolupráce byla zahájena v době, 
kdy byl hejtmanem Miloš Vystrčil, a už tehdy byla podporována také ostatními zastupitelskými kluby. Po změně 
vedení krajské reprezentace jsme ve spolupráci pokračovali s podporou všech stran. Zastupitelstvo schválilo 
Smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny a založili jsme Dobročinný fond ViZa 
(ViZa znamená zkratku obou regionů Vysočina-Zakarpatí – ukrajinsky Visočina) pro podporu konkrétních projektů. 
S pomocí společného fondu se za deset let spolupráce realizovalo více než 150 nejrůznějších projektů. Byly to 
především opravy škol, sociálních a kulturních zařízení (často navazující na stavby československé první 
republiky), ale také partnerské návštěvy, společné kulturní akce. Říká se, že „v nouzi poznáš přítele“. V loňském 
roce prošly přes území Zakarpatí velké bouřky s abnormálním krupobitím, silným orkánem a povodněmi. 
Důsledkem toho bylo v oblasti poškozeno více než 7 tisíc obytných domů a 39 objektů státní sféry (ochrany zdraví, 
kultury, vzdělávacích organizací, vodního hospodářství) a narušena dodávka elektřiny obcím. Považovali jsme za 
přirozené pomoci.  
Zakarpatí je v evropském měřítku spíše chudší, ale krásná země s hrdým přátelským obyvatelstvem. V letošním 
květnu navštívila delegace krajského zastupitelstva místa, kde se na Západní Ukrajině realizovaly konkrétní 
projekty naší spolupráce. Byla to jen kapka z toho množství, ale všude  jsme se setkali s nefalšovanou upřímností 
a vděčností. V Koločavě nás přivítal samotný Nikola Šuhaj. Tedy jeho současná podoba. Děti v opravených 
školách nám zazpívaly české písně a přednesly naše básničky, protože v několika školách se dokonce učí česky. 
Často šlo o školy, které před lety postavili Čechoslováci. Některé dodnes nesou jméno T. G. Masaryka. Všechna 
setkání byla milá a dojemná. Ty vztahy ostatně vznikají a prohlubují se i na neoficiálních úrovních. Právě za 
našeho pobytu jsme se setkali s mladými lidmi z občanské společnosti „Přes hranice“ z Jihlavy, kteří přijeli na 
Zakarpatí se svou nezištnou pomocí. 
V sídle zakarpatské vlády v Užhorodě jsme byli nakonec svědky velkolepého kulturního programu na počest 
desetiletého výročí plodné spolupráce, které si naši přátelé z dalekého a přece blízkého východu opravdu velmi 
váží. Já jsem zase rád, že se na této bohulibé činnosti shodneme se všemi stranami naší krajské reprezentace. 
Bez jinde častých stranických půtek a prosazování osobních zájmů. Jak se nám to koneckonců na Vysočině často 
daří i v jiných oblastech. A snad není nutno připomínat, jak je v dnešním bolavém světě potřebné a důležité 
vzájemné poznání, pochopení a tolerance.                                                      Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 
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        ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci červnu oslaví 

výročí narození: 

Jaroslav Strašil, Oudoleň 107 
Anna Fialová, Oudoleň 4 

Zdeňka Holasová, Oudoleň 119 
František Sláma, Oudoleň 129 

PhDr. Eva Hájková, Oudoleň 118 
 

                                                          
            

 

 

 
 

ÚSPĚŠNÁ SEZONA MLADŠÍCH ŽÁKŮ TÝMU HC CHOTĚBOŘ 
Úspěšnou sezonu mají za sebou mladší žáci týmu HC Chotěboř. Mladí hokejisté stejně jako v předchozích 
sezonách hráli krajskou ligu Kraje Vysočina, a to spolu s Jihlavou, Třebíčí, Velkým Meziříčím, Pelhřimovem, Ledčí 
nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem. Hrálo se systémem 4x každý s každým, to je 28 zápasů. Naši mladíci získali 
38 bodů za 17 výher, 4 remízy a 7 proher s celkovým skóre 204 : 153. Obsadili krásné 2. místo hned za 
jihlavskou Duklou. Vedle dlouhodobé soutěže jsme během sezony sehráli tři turnaje. Domácí Boháčův memoriál, 
kde jsme obsadili 4. místo, vánoční turnaj v Opočně, který jsme vyhráli, a na konci sezony třídenní mezinárodní 
turnaj ve Valašském Meziříčí, kde jsme ve velké konkurenci skončili na 7. místě. Trenér Jiří Souček po sezoně řekl: 
„Sezonu hodnotím jako úspěšnou, odehráli jsme ji s 12 hráči (z toho tři kluci začali hrát hokej loni v lednu) a třemi 
brankáři. Do toho přišlo nějaké zranění, nemoc a podobné překážky. Klukům bych za celou sezonu chtěl moc 
poděkovat, a  to  hlavně  za  výkony,  nasazení  v trénincích, zápasech i za celkový zápal do hry. Poděkování patří 
i Bohouši Koubkovi za bezproblémovou spolupráci, vedoucímu Rosťovi Noskovi za jeho obětavou práci pro celý 
tým, vedení HC Chotěboř za zajištění celé sezony a rodičům hráčů za podporu.“   

                                                                                                          Za tým mladších hráčů HC Chotěboř Jiří Souček 
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