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ze státního zemědělského a investičního fondu ve výši 371.215 Kč. Technické zázemí
bylo realizováno v nákladu 279.579 Kč, zde byla poskytnuta dotace z programu obnovy
venkova placené Krajem Vysočina v objemu 111.000 Kč.
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Domnívám se, že tyto stavby ocení hlavně mladí při provozování míčových her a různých soutěží.
Jak jsem se v úvodu zmínil, nejsou to malé finanční částky, které obecní a státní kasa
investovala do sportovní činnosti mládeže v naší obci.
Chtěl bych proto touto cestou apelovat na mládež a rodiče, aby se k tomuto obecnímu majetku chovali jako k vlastnímu. Aby to nedopadlo jako s dětským koutkem, který
prakticky zanikl a troufám si tvrdit, že pokud by kolotoč nebyl řádně zabetonován, tak
už se netočí.
Dále apeluji na rodiče malých dětí, aby dbali na pořádek okolo hasičské zbrojnice
a hřiště, což je především Vaše vizitka.
Věřím, že moje připomínky padnou na úrodnou půdu, vždyť celý areál není jen pro
jednu generaci.						
J. Bílek, starosta obce

Vše nejlepší do nového roku přeje zastupitelstvo!

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 7. 2011
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•

1/2572011 vyhodnocení poptávkového řízení na výstavbu oplocení víceúčelového
hřiště. Vítězným dodavatelem se stala společnost Ing. Vladimír Ulman z Pardubic.
2/2572011 podpis smlouvy o dílo se společností Ing. Vladimír Ulman na realizaci
oplocení víceúčelového hřiště.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•
•

3/2572011 zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Podoubraví.
4/2572011 zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR.
5/2572011 dopis Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 9. 2011
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
1/2692011 převzetí dokončeného hřiště. Dílo bylo provedeno bez vad a nedodělků.
•
2/2692011 přípravu projektů pro rok 2012:
		
- odpočinkové místo
		
- úprava potoku od silnice po dům č. p. 37
		
- oprava místní komunikace Oudoleň – Slavětín
		
- inženýrské sítě na výstavbu rodinných domů
		
- povrch hřiště
•
3/2692011 uspořádání posvícenského posezení s harmonikou na 29. 10. 2011.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•

5/2692011 z jednání představenstva Lesního družstva obcí a kontrolní komise ze
dne 25. 8. 2011.

Pozvánka – Posvícenské posezení 29. října
Srdečně Vás zveme na Posvícenské posezení při hudbě,
které se bude konat 29. října od 17 hodin v hasičské
zbrojnici. Jídlo a pití bude zajištěno.
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Společenská kronika
Dne 6. 9. 2011 nás opustila ve věku 81 let paní Božena Kolouchová,
s láskou vzpomínáme.
V období od července do září 2011 oslavila své kulaté výročí 40 let Marcela Ondráčková
a Marie Zvolánková oslavila krásných 92 let. Všem oslavencům gratulujeme!
Dne 18. 7. 2010 se narodila Ema Holasová
a 22. 9. 2011 Sára Doleželová,
vítáme nové občánky mezi námi
a jejich rodinám gratulujeme!

Události posledních dní
8. 10. 2011 Štrůdlování
Dne 8. 10. se v hasičské klubovně konalo od 15 hodin Štrúdlování. Soutěže se zúčastnilo 15 štrúdlů,
ze kterých pěti členná porota měla za úkol vybrat
ten nejlepší. Úkol to jistě nebyl lehký, ale po všem
tom ochutnávání a zapisování bodů se porotci
shodli na vítězném štrúdlu pod číslem 3, jejímž
majitelem byla paní Věra Sobotková. Na druhém
místě se umístila Gabriela Doleželová a o třetí místo se podělili Renata Petruželková, Martina Stehnová a Radek Doležel.
Po předání ceny za první místo následovalo posezení, kde hlavním zákuskem ke kávě a čaji byl
samozřejmě štrúdl.
Lenka Holasová
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6. 8. 2011 Dětské odpoledne
Dne 6. srpna se konalo od 14 hodin dětské odpoledne. Soutěžní disciplíny byly připraveny v okolí místní
hasičské zbrojnice. I přes ranní déšť
nakonec vykouklo sluníčko a dětem
nic nebránilo postavit se na start, kde
s kartičkou se jménem dostaly i poukázku na párek v rohlíku a limonádu.
Soutěží se zůčastnilo 26 dětí ve věku
od 2 do 13 let. Děti musely překonat
9 úkolů, aby se dostaly do cíle, kde je
čekala odměna v podobě balíčku. Pro
všechny zůčastněné se dělal již tradiční bramborák.
Některé disciplíny byly zajímavé i pro
rodiče, kteří je neváhali po skončení vyzkoušet.
Lenka Holasová
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