
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 15. 11. 2011 

Zastupitelstvo obce spolu se žáky a učiteli mateřské a základní školy 

                                                všechny srdečně zvou na  

M I K U L Á Š S K O U  B E S Í D K U 
A 

V Á N O Č N Í  J A R M A R K 
v neděli 4. prosince 2011 od 13:00 hodin 

v Kulturním domě v Oudoleni. 
Besídka bude doplněna prezentací společnosti MAS Havlíčkův kraj o.p.s., občerstvením 

a prodejní výstavou keramiky, výrobků z pedigu, šperků, hraček BRUDER, 

výrobků ze dřeva a výrobků žáků základní školy. 

90. narozeniny 
V listopadu oslavila krásné  

90. narozeniny  
paní Marie Benáková. 
Přejeme jí hodně zdraví, 
 štěstí, lásky a radosti,  

kterou umí ještě všem rozdávat!! 
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Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje doplnění programu 
- bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního 

výboru 
- schvaluje rozpočtové změny č. 9/2011 
- schvaluje rovnoměrný způsob odpisování majetku 

obce 
- projednalo žádost TJ Sokol Oudoleň a ZŠ a MŠ 

Oudoleň o finanční příspěvek na rok 2012 
- projednalo rozpočet na rok 2012 
- projednalo  záměr na pronájem rybníku „U Slámů“ 

na pozemku p. č. 73 o výměře 777 m2 v k. ú. 
Oudoleň. Zatím se nepřihlásili žádní zájemci 

- schvaluje prodloužit Smlouvu o pronájmu 
nebytových prostor  - místnosti v I. patře Kulturního 
domu v Oudoleni čp. 131  na dobu do 31. 12. 2012 

- schvaluje prodloužení pronájmu budovy bez čp./č.e. 
nacházející se na pozemku p. č. st. 137 včetně 
pozemku na dobu 10 let s účinností od 15. 11. 2011, 
výše  nájemného  bude  každoročně  upravována 
dle míry inflace nebo na základě rozhodnutí 
zastupitelstva 

- schvaluje  Obecně   závaznou   vyhlášku  č. 1/2011 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování,  sběru přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 

- bylo seznámeno se žádostí o dotaci z Programu 
rozvoje venkova na Stavební obnovu víceúčelového 
KD Oudoleň. Celkové náklady projektu jsou 

12 120 tis. Kč, spoluúčast obce tvoří 3 983 tis. Kč 
- schvaluje knihovnicí místní knihovny paní Olgu 

Husslikovou 
- bylo seznámeno s provedenou těžbou v obecním 

lese 
- schvaluje    přispívat    na    dopravní    obslužnost 

na nedělní autobusové spoje na lince 600000 
Havlíčkův Brod – Česká Bělá – Oudoleň – 

Večer plný překvapení,  
pocit, který jindy není,  

     dobré jídlo do bříška,  
bohatého Ježíška.  

    Tohle všechno na Vánoce,  
    hodně zdraví v Novém roce. 



OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE .... 

Havlíčkova Borová č. 31 (odjezd z Havlíčkova Brodu 
v 19.20 hodin) a č. 32 (odjezd z Havlíčkovy Borové 
v 16.45 hodin) 

- bylo  seznámeno  s  informacemi  z  valné hromady 
a s návrhem rozpočtu Svazku obcí Podoubraví 

- bylo  seznámeno  se  soutěží  MAS  Havlíčkův kraj 
o. p. s. o nejhezčí vánoční stromeček a s prezentací 
MAS Havlíčkův kraj o. p. s.  na  vánočním  jarmarku 
dne 4. 12. 2011 v KD Oudoleň 

- projednalo  výši  nájmu  na  tanečních   zábavách 
pro cizí pořadatele 

- projednalo organizaci obecního plesu 
- bylo seznámeno s informacemi z Valné hromady 

Svazku obcí plynofikace obcí Borovsko 
- schvaluje  umístění  telekomunikační přípojky pro 

čp.  70  Oudoleň.  Obec  požaduje sepsání Smlouvy 
o umístění  zařízení    veřejné    komunikační    sítě 
a o uvedení pozemků do původního stavu 

- bylo  seznámeno  se  žádostí,  zda by bylo možné 
od obce odkoupit  pozemek p. č. 60/16 o výměře 
107 m2 v k. ú. Oudoleň a za jakou cenu. Zájemci by 
chtěli    pozemek připojit  k pozemkům  p.   č. 60/12 
a 60/13 v k. ú. Oudoleň. Záměr prodeje byl vyvěšen 
na úřední desce a bude projednán na příštím 
zasedání zastupitelstva 

- schvaluje použití hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 
Oudoleň za rok 2010 na výdaje spojené s provozem 
školy 

- projednalo žádost o pokácení stromů před čp. 143. 
Bude projednáno na příštím zasedání.  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat 
v pátek  16. 12. 2011 od 17:00 hodin v kanceláři 
obecního úřadu.  
 

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo 
s platností  od 1.  1.  2012  Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.  
Vzhledem k nákladům za komunální odpad za rok 
2010 ve výši 499,- Kč na osobu bylo zastupitelstvo 
nuceno přistoupit k nepopulárnímu opatření a zvýšit   
poplatek za komunální odpad pro občany s trvalým 
pobytem na 360,- Kč za osobu.   
Tímto opatřením zastupitelstva obce  jsou  ovšem  
částečně  řešeny  pouze   náklady na svoz a likvidaci 
tuhého komunálního odpadu ukládaného do 
popelnic, nikoliv však odpadu separovaného (sklo, 
plasty,       papír ),          velkoobjemového        odpadu 
a nebezpečného odpadu, jejichž svoz organizuje obec 
dvakrát ročně. Náklady na svoz tohoto odpadu jsou 
stále hrazeny z rozpočtu obce.  
Od tohoto poplatku jsou osvobozeny děti narozené 
v příslušném kalendářním roce, a to po celý tento rok 
a občané, kteří se dlouhodobě nezdržují v naší obci 
(jsou ve výkonu trestu, umístěni v domově důchodců, 
v odborném léčebném ústavu apod., toto osvobození 
je nutné doložit příslušným potvrzením). 
 

PRONÁJEM RYBNÍKA „U SLÁMŮ“ 
Obec Oudoleň pronajímá rybník „U Slámů“ na 
pozemku p. č. 73 o výměře 777 m2. Nájemní smlouva 
bude uzavřena nejméně na dva roky. Minimální výše 
nájemného činí 1,50 Kč/m2/rok.  
Zájemci o pronájem se mohou hlásit do 16. 12. 2011 
na obecním úřadě.  
 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 
Dne 12. 12. 2011 v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v domácnostech 
v horní části obce až po Plíhalovy čp. 110 na straně jedné a Brabcovy čp. 14 na straně druhé. 
 
 

ROZPOČET NA ROK 2012 
OBEC OUDOLEŇ 

PŘÍJMY (v Kč) 

Daňové příjmy 2 760 410,00 
Nedaňové příjmy 946 023,00 
Neinv. přijaté dotace ze SR 133 500,00 
Splátky úvěru -330 360,00 
PŘÍJMY CELKEM 3 509 573,00 
  
VÝDAJE: (v Kč) 
Obecní les 18 000,00 
Místní komunikace 239 550,00 
Čekárny 3 000,00 
Dopravní obslužnost 32 026,00 
Vodovod 197 000,00 
Příspěvek ZŠ H. Borová 39 500,00 
Příspěvek ZŠ a MŠ Oudoleň 300 000,00 
Místní knihovna 16 500,00 
Kronika 7 000,00 
Kaplička 5 620,00 
Kulturní dům 761 224,00 
Kulturní a spol. akce 124 000,00 
Sportovní zařízení 31 200,00 
TJ Sokol 25 000,00 
Pohostinství – el. energie 24 000,00 
Veřejné osvětlení 62 000,00 
Traktor 50 993,00 
Sběr a svoz nebez. odpadů 6 000,00 
Komunální odpad 230 220,00 
Odpad-papír, sklo, plasty 87 000,00 
Péče o vzhled obce 240 397,00 
Sbor dobrovolných hasičů 39 230,00 
Vnitřní správa 970 113,00 
VÝDAJE CELKEM 3  509 573,00 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 

POSEZENÍ SE SENIORY 
     V sobotu 12. listopadu se v místním 
pohostinství  konalo   již    tradiční    posezení se 
seniory. Na úvod všechny přítomné přivítal pan 
starosta, seznámil je se současným děním v obci  
a   s   dalšími    plánovanými   akcemi. Po krátké 
diskusi začala volná zábava spojená s malým  
občerstvením.    O    dobrou   náladu se postaral     
pan     Jan     Frűhbauer,   který na harmoniku 
přehrál snad všechny známé písničky.    A    tak    
se       zpívalo,    vyprávělo a vzpomínalo na staré 
dobré časy až do pozdních nočních hodin. Bylo 
nám všem moc hezky pospolu, a tak se opět 
sejdeme v příštím roce! Mgr. Blanka Zvolánková 

VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ 

     Rok se sešel s rokem a my jsme opět pořádali 
slavnostní    vítání   nových     občánků.  V   sobotu 
19. listopadu   byli   na   obecním   úřadě   přivítáni 
do života: Maksim Kozar, Jakub Plíhal, 
František Rosický a Lenka Zvolánková.  
     Při této malé slavnosti proběhlo kulturní 
vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Oudoleň, slavnostní 
projev starosty obce, zápis rodičů do pamětní knihy, 
předání pamětního listu, dárečků od obce a firmy 
Apoly s. r. o., kytiček pro maminky a následné 
fotografování. 
A tak ještě jednou přejeme všem novým 
Oudoleňáčkům i jejich rodičům hodně zdraví, štěstí, 
lásky a ať se jim u nás v Oudoleni dobře a spokojeně žije!!                                         Mgr. Blanka Zvolánková 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Je tu opět krásný adventní čas, ve kterém se těšíme 
na vánoční setkávání se svými rodinami a přáteli. 

Chtěl bych touto cestou popřát všem občanům naší Oudoleně 
krásné Vánoce, štěstí, zdraví a spokojenost do nového roku 2012.               

Ivo Béna, starosta 

 MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Děti z mateřské školy začaly od října pravidelně navštěvovat pásma pohádek v Kině Krucemburk. Dílna s rodiči 
proběhla v mateřské škole dne 21. 10. v tématu Podzim. Děti s maminkami vyrobily krásné „domečky pro skřítky“. 
Předškolní děti se společně s dětmi z 1. a 2. ročníku ZŠ  zúčastnily  besedy v krajské knihovně v Havlíčkově Brodě 
na téma Do pohádky za zvířátky.                                                                                                             Pavla Váňová 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
ŠACHOVÝ TURNAJ PRIBINÁ ČEK 
V pátek 18. listopadu jsme vyrazili do Přibyslavi, kde se konal  
Přibyslavský šachový festival, jehož součástí je nejen 
Mistrovství České republiky v šachu juniorek a polofinále 
juniorů, ale  i otevřený turnaj pro mládež do 18 let 
„PRIBINÁČEK“. Z Oudoleně se zúčastnili: Štěpán Zvolánek, 
Diana Nejedlá, Eliška Ondráčková, Anna Stehnová a Ivana 
Bencová. Přestože mnohdy naši žáci hráli i s mnohem 
staršími, bojovali statečně a nakonec každý z nich dostal 
cenu. Celkové výsledky můžete shlédnout na internetu. 
Tohoto turnaje se zúčastnilo 106 hráčů z celé republiky 
(Tábor, Jihlava, Havlíčkův Brod, Humpolec, Pelhřimov, 
Znojmo, Praha, Moravské Budějovice, Žďár nad Sázavou, 
Polička, Brno, Oudoleň, Havlíčkova Borová aj.) Žáci si 
zaslouží pochvalu za vzorné chování a snahu. A teď už se těšíme na 7. prosince, kdy se 4 nejlepší hráči zúčastní 
okresního kola v Havlíčkově Brodě s možností postupu do krajského kola.                                  Kateřina Sobotková 



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

� V pátek 18. 11. jsme jeli na šachový turnaj do Přibyslavi. Jelo nás pět: já, Anička, Dianka, Eliška a Štěpánek. 
Měla jet i Kačka Kubátová a Tomáš  Bačkovský, ale byli nemocní. Hrálo se na osm kol a  z toho  jsem  vyhrála 
3 zápasy. Bylo nás tam dohromady 106 hráčů. Já jsem se umístila na celkovém 74. místě. Moc se mi tam líbilo. 
I. B. 

� V pátek jsme jeli na šachový turnaj. Tam i zpátky jsme jeli autobusem. Přijeli jsme tam dříve. Hrálo se na 8 kol. 
Soupeři se losovali na počítači. Já jsem náhodou hrála s Ivou Bencovou. Uhrála jsem 3,5 bodu a celkově jsem 
byla 69 ze 106 hráčů. Ve své kategorii jsem byla 4. Za cenu jsem si vybrala malé magnetické šachy. A. S. 

ČTENÍ V DRUŽINĚ 

� Četli jsme knížku od Jaroslava Foglara Hoši od Bobří řeky, děláme z toho všelijaké úkoly, třeba zkoušíme 
bobříka mlčení. Já už ho zkoušel několikrát, ale ani jednou jsem to nevydržel. Ale páťáci už ho splnili všichni. 
Taky jsme měli bobříka míření, házeli jsme kameny do čtverce. Taky jsme zkoušeli poslepu třídit různé tvary 
jako kolečka, čtverce a trojúhelníky. Teď čteme už pokračování, které se jmenuje Strach nad Bobří řekou. M. A. 

POSTŘEHY DĚTÍ Z NÁVŠTĚVY KRAJSKÉ KNIHOVNY VYSO ČINY V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ 

 BESEDA O HAVLÍ ČKOBRODSKÝCH POVĚSTECH 

� Ve čtvrtek 10. Listopadu  jsme  navštívili  Krajskou  knihovnu  v  Havlíčkově Brodě. V knihovně jsme si povídali 
o pověstech. Byly to pověsti: Koudelova kašna, Založení gymnázia, Tulipán, O Hnátovi. Paní knihovnice nám 
pak povídala, jak se dřív jmenoval Havlíčkův Brod. Měli jsme různé soutěže a nakonec nám pustili pohádku 
Hurvínka. Pak jsme se šli podívat do Zverimexu. K. K. 

� Jak se dřív jmenoval Havlíčkův 
Brod? Nejdříve se jmenoval jenom 
Brod. Protože řeka Sázava byla 
dříve mělčí a byla dostupná 
k brodění. Potom se jmenoval 
Smilův Brod, podle Smila 
z Lichtemburka,   kterému   patřil 
od  r. 1234. Později se jmenoval 
Německý Brod, protože tam bylo 
hodně Němců. Nyní se jmenuje 
Havlíčkův Brod podle Karla 
Havlíčka Borovského. E. O. 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Žáci a zaměstnanci 
Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 

přejí všem radostné Vánoce a šťastný nový rok. 

Slovo hejtmana  
Nastává    předvánoční     čas,     kdy     se   těšíme 
na setkávání   se   širším   kruhem   rodiny a přátel, 
na sváteční atmosféru. Začíná advent, který byl 
v křesťanském pojetí odedávna obdobím ztišení, 
přípravou na duchovní svátky. Dnes často místo 
zklidnění     spíše     znervózníme,        stěžujeme si 
na předvánoční spěch, na nervozitu z blížících se 
Vánoc. Ale  záleží  jen  na  nás, jaké  si  toto  krásné 
a neopakovatelné období předvánoční a vánoční 
uděláme. Neměli bychom čekat až na těch pár dnů 
vlastních svátků, ale vychutnávat si už vlastní čas 
adventní. V tom  zpomalení  a zklidnění si najít čas 
na večerní popovídání si v kruhu nejbližších. Vnímat, 
že nejsou jen hodnoty tržní, neshánět drahé dárky, 
ale více myslet na jejich obsah, na přátelské vztahy, 
na milá setkání. 
Na konci roku se nevyhneme zamyšlení nad tím, co 
nás čeká. Příští rok jistě nebude snadný, vše 
signalizuje  možné  pokračování  hospodářské  krize 
a vláda provádí mnohdy nedomyšlené kroky, jež 
omezují i nenahraditelné výdaje. Například pokud 
Ministerstvo práce a sociálních věcí skutečně rozdělí 
v roce 2012 mezi kraje pouze zatím avizované 

částky, pak by pro příští rok na Vysočině chybělo až 
100 miliónů korun, a to by mohlo pro mnohé služby 
znamenat nemožnost jejich dalšího fungování. Stále 
se snažíme s kolegy ministerským úředníkům 
vysvětlit, že s tak malým balíkem peněz nemůžeme 
síť nutných sociálních služeb v regionech zajistit, ale 
zatím se nám nedostává sluchu. Menší peníze než 
potřebujeme,nám stát zatím slibuje i na zdravotnictví, 
školství,  dopravu. To  vše  jsou oblasti, které máme 
v krajích částečně v naší zodpovědnosti, ale 
s nutným spolufinancováním ze strany státu. A  stát  
nám  bez respektování reality a našeho  stanoviska  
zkrátka  pošle  méně peněz – a bohužel  kraj  ani  
města a  obce nemají jiné zdroje pro jejich doplnění. 
A nezbývá pak než jisté omezování všech těchto 
služeb, což je vždy bolestivé a přináší mnoho 
problémů. 
Nechci ale končit poslední letošní článek 
pesimisticky. Když jezdím po městech a obcích 
Vysočiny, vidím, jaký obrovský kus práce se u nás 
zase za ten rok udělal. Mnoho zásluhy na tom mají 
starostové se svými týmy a především všichni 
občané našeho krásného kraje. Jistě zvládneme i ten 



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  

„ KREATIVNÍ MAMINKY“+ 7. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 
 

odpoledne pro maminky a děti se uskuteční 
 v sobotu 17. 12. 2011 

v 14:00 (cca do 16:00) hodin v hasičské klubovně 
Téma bude ARANŽOVÁNÍ.  

Se základy aranžování a zajímavými tipy z této oblasti  
nás seznámí paní Havlíčková z květinářství z Přibyslavi.  

Kdo bude chtít, bude mít možnost si i něco vyrobit. 
Co s sebou: materiál bude na místě, případně bude 10 dní 
předem upřesněn na webu obce nebo SDH 
Cena: dle spotřeby materiálu bude určeno na místě 
Přihlášky formou sms na níže uvedený telefon do 
2.12.2011 – přihlášení je nutné kvůli nákupu materiálu. 
Děkuji.  

Těším se na vás Evka 776 85 25 03 
 

další rok. I příroda nás učí, že ani v ní samotné není 
jen  stálý  růst,  že  taky  někdy   odpočívá   nebo má 
i kritické chvíle a přitom funguje samoobnovitelně již 
miliardy let. I když jí člověk dává někdy zatraceně 
zabrat.  

Rád bych na závěr popřál všem občanům Vysočiny 
krásné  Vánoce, hodně radosti, spokojenosti, zdraví 
a běžného lidského štěstí. Pěkně si tu sváteční 
pohodu s rodinami a přáteli užijte. 
                       Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

                                                                                
 
ŘÍJEN  A LISTOPAD U HASI ČŮ 
V novém školním roce jsme se rozhodli navázat na oblíbené dílničky pro děti. Ty jsme 
navíc doplnili o „Kreativní maminky“ , odpoledne nejen pro ženy.  
První maminkovskou dílnu jsme uskutečnili v neděli 23. 10. Pozvali jsme lektorku FIMA 
z Chotěboře, paní Jouklovou. Fimo je hmota podobná modelíně. Ve finále se však výrobky 
upečou v troubě a tím získají stálý tvar. Vybrali jsme techniku „extrudér“. Hmotu jsme 
barevně  namíchali  a  protlačili  přes  extrudér,  nástroj  podobný   zmenšenině   strojku 
na čajové pečivo.  Pochvalovali jsme si nápady a tipy paní Ivy, protože bez ní bychom 
skončili všichni u přívěsku na krk, případně náušnic. My ale vyrobili i náramky, knoflíky, 
ozdobili jsme lžičky a skleničky, vyrobili doplňky k mobilním telefonům či zipům. Původně 
plánovaná dvouhodinová dílna se přehoupla v lehce podvečerní. Rozcházeli jsme se v dobré náladě. Finální 
úprava v troubě nás však ještě čekala doma. Doufám, že se všem zadařilo.  
 

Hned následující sobotu byla 
na řadě dětská dílnička. 
Malování na tri čka p řes 
šablony  děti   velmi bavilo. 
A nejen je. Přišli i dospěláci 
a maminky, které  své  skryté  
vlohy našly ve FIMU. 
Překreslovali  jsme  motivy 
na čtvrtky,  pečlivě   stříhali, 
a vybírali    vhodné   barvy 
na textil.    Pak   už   přišel 
na řadu štětec a pevná ruka. 
Doma už si každý svůj výtvor 
jen zažehlil.  

 

Chtěla bych touto cestou pozvat na další „Kreativní maminky“. Dílna se uskuteční v sobotu 17. 12. od 14.00. 
Tématem bude vánoční aranžování a inspiraci přiveze paní Havlíčková s kolegyní z květinářství v Přibyslavi. 
Veškeré akce SDH jsou určeny všem spoluob čanům, nejen členům. Rádi bychom mezi sebou přivítali i maminky, 
kterým už děti trochu odrostly, a babičky.  
 

Letos poprvé jsme se rozhodli oslavit svátek sv. Martina . Dle tradic patří k tomuto svátku lampiónový průvod. 
Posilněni svatomartinským vínem, rohlíčky a legendou o sv. Martinovi 
jsme se v hojném počtu vypravili na obchůzku obcí. Počasí celkem 
přálo. Bylo jasno a mrazivo. Vítr si s lampióny občas pohrával, a tak 
museli být rodiče v pohotovosti, protože slzičky by mohly přimrznout.  

U kulturního domu čekala na děti husa. 
Svatomartinská samozřejmě. Jen 
pečením zatím neprošla. Nacpaná však 
byla k prasknutí. Ne však šiškami, ale 
sladkostmi.         Dospěláci          zapálili 
a      vypustili, za sborového skandování 
dětí „na školu, na školu“, tři lampiony 
přátelství. Zásah hasičů naštěstí nebyl 
nutný. V klubovně se pro  promrzlé  
podával čaj, káva, víno a rohlíčky. 
Doufáme, že se svatomartinské 
odpoledne líbilo a příští rok se opět 
sejdeme v hojném počtu. MA 
 



KULTURA A INZERCE 

Místní pohostinství 
v Kulturním domě  

v Oudoleni  
všechny srdečně zve na 

SILVESTR S 
HARMONIKOU 

v sobotu  
31. 12. 2011 

 od 20:00 hodin. 
K poslechu bude hrát 

 p. Jan Frühbauer. 
 

NOVÁNOVÁNOVÁNOVÁ    POHLEDNICE POHLEDNICE POHLEDNICE POHLEDNICE 
OBCEOBCEOBCEOBCE    

Na obecním úřadě  
a v místní prodejně  

je možné si zakoupit 
novou pohlednici  

naší obce. 
Cena: 5,- Kč/ks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


