
 
 
 

 

POPLATEK ZA POPELNICI, PSA 

Ve dnech 18. -
 

- poplatek za popelnici:   
     
 

- poplatek za psa:      
     
  

- poplatek za Oudole ňské listy 201
                                                            

Občané také mají možnost zaplatit poplatky p
215945167/0300 nebo 102703292/0300

Upozorňujeme občany, že  na  základě
poplatku za  provoz  systému  shromaž
komunálních  odpadů a   Obecně    závazné   vyhlášky  
poplatky   splatné   nejpozději do 31. bř

Včas nezaplacené poplatky m

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se
 

KOMINÍK 
Stejně jako v loňském roce bude i letos do naší obce p
revize komínů, předběžný termín: duben 2013
Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit do 22. b
 
 
 

OBNOVENÍ SPOJE AUTOBUSU 
Od 4. 3. 2013 došlo k obnovení spoj
možné nastoupit na dolní kř
do Havlíčkova Brodu. Tento spoj se 
Havl. Borové.  

 

DĚTSKÝ KARNEVAL 
V sobotu 16. února se v  kulturním domě
rok si jeho přípravu vzala na starost paní Jana Kubátová a paní Blanka Zvolánková, 
kterým patří náš největší dík. Poděkovat ale musíme i všem ostatním, kte
méně podíleli na organizaci karnevalu. Zap
Oudoleň, TJ Sokol Oudoleň, Obec Oudole
nebylo možné zajistit ceny pro děti. 
A jak to vůbec v sobotu dopadlo? Podle m
proběhlo slavnostní zahájení, pak následovala promenáda
jak si děti (v některých případech jejich 
opravdu nač se dívat. Na parketě se předvedl nap
Karkulka. Dalšími hosty byli například č
Z pohádek se nám přišli také ukázat Kř
bytosti.  Pro bezpečnost všech dorazily i doktorky a vzaly 
během karnevalu tak bavil, že se nakonec uzdravil.
Pro děti byla připravena spousta soutě
úkolů na stanovištích. Děti například lovily
krokodýla. Na dalších stanovištích se dě

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

Dětský karneval

Z OBSAHU:  •••• Poplatek za popelnici, psa i listy
• Jarní a velikonoční aranžování
• Malá velikonoční výstava
• Humanitární sbírka

POPLATEK ZA POPELNICI, PSA  A OUDOLEŇSKÉ LISTY
 

- 22. března 2013 se bude na obecním úřadě

 360,- Kč občan, který má v obci trvalý pobyt
 600,- Kč chalupář za rekreační objekt

    70,- Kč za jednoho psa 
 120,- Kč za každého dalšího psa 

ské listy 201 3:   22,- Kč za Oudoleňské listy 01 – 12/2013
 

ané také mají možnost zaplatit poplatky přímo na účet obce 
102703292/0300 (variabilní symbol: číslo popisné nebo eviden

 

že  na  základě  Obecně  závazné  vyhlášky  obce  Oudoleň
poplatku za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,   využívání   a   odstra

ě    závazné   vyhlášky  č. 6/2010 o   místním   poplatku  ze   ps
ji do 31. března příslušného kalendářního roku.  

as nezaplacené poplatky m ůže obec zvýšit až n a trojnásobek!!!

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
se bude konat ve čtvrtek 21. b řezna 2013 v zasedací místnosti od 18:00 hodin.

ském roce bude i letos do naší obce přizván kominík, aby provedl vyčiště
duben 2013 .  

do 22. b řezna 2013 na obecním úřadě.  

OBNOVENÍ SPOJE AUTOBUSU - PŘIPOMENUTÍ 
obnovení spojů autobusu. Z Havl. Borové vyjíždí autobus v

možné nastoupit na dolní křižovatce v 17:37 hodin. V České Bělé je návaznost n
Tento spoj se vrací v 19:20 hodin z Havl. Brodu a jede p

kulturním domě uskutečnil každoroční Dětský karneval. I tento 
ípravu vzala na starost paní Jana Kubátová a paní Blanka Zvolánková, 

ěkovat ale musíme i všem ostatním, kteří se více č
karnevalu. Zapomenout nesmíme ani na sponzory - SDH 

, Obec Oudoleň, pan Pavel Sláma, Oudoleň, bez kterých by 

sobotu dopadlo? Podle mě se karneval povedl na jedničku. Nejdříve 
, pak následovala promenáda, aby se každý mohl podívat, 

ípadech jejich rodiče) daly záležet na výrobě masky. A bylo 
ě se předvedl například Ron Weasley, Včelka Mája nebo 
říklad čarodějnice, čertice, piráti, kovbojové či rytíř

išli také ukázat Křemílek a Vochomůrka, které doprovázely princezny a další pohádkové 
zily i doktorky a vzaly s sebou dokonce i jednoho svého pacienta, který se 

hem karnevalu tak bavil, že se nakonec uzdravil. 
ipravena spousta soutěží. Od klauna každý dostal kartičku, na kterou sbíral tiskátka 

říklad lovily ryby za pomocí prutu. Kdo se odvážil, mohl si ulovit i chobotnici nebo 
krokodýla. Na dalších stanovištích se děti zase snažily poskládat puzzle nebo vymalovat obrázek klauna. Jelikož 

 

ětský karneval 

1 

Poplatek za popelnici, psa i listy 
Jarní a velikonoční aranžování 
Malá velikonoční výstava 
Humanitární sbírka 

A OUDOLEŇSKÉ LISTY 

se bude na obecním úřadě vybírat: 

obci trvalý pobyt 
ční objekt 

12/2013 

čet obce číslo:   
íslo popisné nebo evidenční). 

hlášky  obce  Oudoleň  č. 1/2012  o místním 
ní,   využívání   a   odstraňování   

010 o   místním   poplatku  ze   psů  jsou   tyto  

a trojnásobek!!!  

         

zasedací místnosti od 18:00 hodin. 

čištění a předepsané 

Havl. Borové vyjíždí autobus v 17:30 hodin, je 
lé je návaznost na spoj, který  odjíždí 

Havl. Brodu a jede přes Oudoleň-váha do 

tský karneval. I tento 
ípravu vzala na starost paní Jana Kubátová a paní Blanka Zvolánková, 

í se více či 
SDH 

bez kterých by 

říve 
, aby se každý mohl podívat, 

masky. A bylo 
elka Mája nebo 

či rytíři. 
rka, které doprovázely princezny a další pohádkové 

sebou dokonce i jednoho svého pacienta, který se 

ku, na kterou sbíral tiskátka za splnění 
za pomocí prutu. Kdo se odvážil, mohl si ulovit i chobotnici nebo 

ti zase snažily poskládat puzzle nebo vymalovat obrázek klauna. Jelikož  



 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s

H U M A N I T Á R

� Letního a zimního oblečení, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1 m
� Domácích potřeb: nádobí bílé i černé, skleničky 
� Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, lůžkovin a prostěradel
� Obuv – veškerou nepoškozenou, hračky 

 

Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Sbírka se uskuteční 

od 9:00 do 11:00 hodin

VĚCI, KTERÉ VZÍT 
elektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače, nábytek, matrace, koberce, znečištěný a vlhký textil.

MOC DĚKUJEME ZA POMOC

byly všechny děti opravdu moc šikovné, nenašel 
snažení.  
Po soutěžích bylo dost rodičů vyčerpáno, ale d
celého karnevalu. Vyhlášení nejkrásně
maska byla originální. S medailí za první místo si d
náladou, odvedli rodiče domů. 
Snad se povede příští rok uskutečnit aspo
počtu.                                                                                                                              

 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Sněhuláčku, sněhuláčku, vesele se díváš, stojíš tady v
radost mají, vločky sněhu krouží, až sluní
úvodní říkankou k loutkové pohádce „Zim
fantazie a tvořivosti. Daleko za velkým zmrzlým jezerem je království zimy a mrazu. Odtud 
Sněhurečka, jejich dcera. Ráda říká ř
Sněhurečku: Vrať se, jaro cinká zlatým klí
zahráli. Loutkovým divadlem jsme se př

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
CHALOUPK
Část prvního únorového týdn
šikovný prv
Během t
seznamovali s
chlebové pe
zkusili, jak se kácí 
i poznávání
na louce a v
krmily zví

Vedle tohoto programu jsme se vrátili do historie k
dramatizovaly a potom předvedly na spole
jsme měli hodiny zpěvu a tance, soutěžili 
stezka odvahy v temném lese. Protože s
poznaly naše děti nové kamarády. 
Tři dny na Chaloupkách uběhly velice ry
na trati výluka, dojeli jsme proto s hodinovým zpožd
A kdy nás čeká další pobyt? V květnu 2014 s letním progra
 
 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
Hned první den po jarních 
prázdninách proběhlo v naší škole 
školní kolo recitační soutěže. 
Zúčastnili se ho všichni žáci. 
Nejlepší recitátory – za mladší 
kategorii  to  byl  Pepíček   Stehno 
a Štěpánek Zvolánek, za starší 
Martin Antl a Patrik Strašil – jsme 
poslali    do     okrskového    kola 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ

OUDOLEŇSKÉ 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Oudoleň vyhlašuje
 

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U 
 
 

Letního a zimního oblečení, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1 m
Domácích potřeb: nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, lůžkovin a prostěradel

veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní

do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
 

Sbírka se uskuteční v sobotu 23. března 2013

od 9:00 do 11:00 hodin v hasičské klubovně.
 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
lektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače, nábytek, matrace, koberce, znečištěný a vlhký textil.

MOC DĚKUJEME ZA POMOC. 

ti opravdu moc šikovné, nenašel se nikdo, kdo by úkoly nezvládl, a tak 

čerpáno, ale děti stále skotačily na parketě. A potom p
Vyhlášení nejkrásnější masky. A kdo to vyhrál? No přece všichni do jednoho, j

medailí za první místo si děti ještě na chvíli zatancovaly a pak už je zmožené, ale s

čnit aspoň stejně vydařený karneval jako letos a děti dorazí op
                                                                                                                                              

ku, vesele se díváš, stojíš tady v bílém fráčku, na svět se usmíváš. D
hu krouží, až sluníčko políbí tě, budeš stát v louži. Říkanka o sně

loutkové pohádce „Zimní pohádka“.  Loutkové divadlo je vždy příležitostí k
Daleko za velkým zmrzlým jezerem je království zimy a mrazu. Odtud 

říká říkanky, zpívá, tančí s vločkami sněhu. Na konci divadla v
 se, jaro cinká zlatým klíčem. Hudební doprovod zakončil pohádku, kterou jsme si v

Loutkovým divadlem jsme se připravili na jarní tvoření v tématu „Hody, hody, doprovody“.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
CHALOUPK Y 4. – 6. 2. 2013 
Část prvního únorového týdně strávili naši žáci ze 3. 
šikovný prvňáček na Chaloupkách. 
ěhem třídenního pobytu se školáci v programu Historie všedního dne 

seznamovali s běžnou prací našich předků – vyráběli sýr, stloukali máslo, pekli 
chlebové pečivo, spřádali vlákno ze lnu a konopí, tkali na tkalcovském stavu, 
zkusili, jak se kácí  strom  ruční pilou  a  sekyrou. Děti 
i poznávání  přírody – pozorovaly  ptáky,  sledovaly  pobytové 
na louce a v lese, poznávaly podle různých znaků a stop zví
krmily zvířata na chaloupecké farmě. 

Vedle tohoto programu jsme se vrátili do historie k starým českým pověstem, které d
edvedly na společném vystoupení i v kostýmech. Bylo na co se dívat. Ve volných chvílích 

vu a tance, soutěžili jsme ve znalostech přírody, hráli jsme fazolové hry. Nechyb
temném lese. Protože s námi jeli tentokrát i stejně staří žáci z malotř

hly velice rychle. Zpátky jsme si užili cestování vlakem se čtyř
hodinovým zpožděním, ale dobře.  
ětnu 2014 s letním programem.                                                

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Vás srdečně zve 

ve dnech 25. a 26. března 2013 na
MALOU VELIKONOČNÍ VÝSTAVU

 

prací žáků základní školy a dětí mateřské školy.
Během výstavy budete moci vždy v 13:00 a v

 shlédnout krátký program žáků mateřské a základní školy 

v zasedací místnosti obecního úřadu.

OUDOLEŇSKÉ LISTY 3/2013 
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Obcí Oudoleň vyhlašuje 

Letního a zimního oblečení, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1 m2), obuvi 
vše nepoškozené 

Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, lůžkovin a prostěradel 
nepoškozené a kompletní 

do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 

3  

. 

lektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače, nábytek, matrace, koberce, znečištěný a vlhký textil. 

, a tak všichni dostali cenu za své 

. A potom přišla nejdůležitější část 
ece všichni do jednoho, jelikož každá 

 na chvíli zatancovaly a pak už je zmožené, ale s dobrou 

ěti dorazí opět v tak hojném 
                 Kristýna Vencová 

t se usmíváš. Děti z tebe 
íkanka o sněhuláčkovi je 

říležitostí k rozvoji 
Daleko za velkým zmrzlým jezerem je království zimy a mrazu. Odtud často vychází do kraje 

hu. Na konci divadla volá zima 
il pohádku, kterou jsme si v naší MŠ 

tématu „Hody, hody, doprovody“.       Pavla Váňová 

3. – 5. ročníku a také  jeden 

programu Historie všedního dne 
ěli sýr, stloukali máslo, pekli 

ádali vlákno ze lnu a konopí, tkali na tkalcovském stavu, 
ěti  se  samozřejmě  věnovaly 

pobytové  stopy   živočichů 
ů a stop zvířata, která u nás žijí, 

ěstem, které děti ve skupinkách 
kostýmech. Bylo na co se dívat. Ve volných chvílích 
írody, hráli jsme fazolové hry. Nechyběla ani noční 

malotřídky v Uhelné Příbrami, 

vlakem se čtyřmi přestupy, protože byla 

mem.                                                  Dagmar Losenická 

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Vás srdečně zve  

ve dnech 25. a 26. března 2013 na 

MALOU VELIKONOČNÍ VÝSTAVU 
prací žáků základní školy a dětí mateřské školy. 

13:00 a v 15:00 hod. 
shlédnout krátký program žáků mateřské a základní školy 

zasedací místnosti obecního úřadu. 
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„ KREATIVNÍ MAMINKY“ 
Odpoledne pro maminky se uskuteční  

 v neděli 17. 3. 2013 v 13:00 hodin v hasičské klubovně. 

Téma bude JARNÍ A VELIKONOČNÍ ARANŽOVÁNÍ.  
Aranžování bude opět pod vedením paní Havlíčkové z květinářství z Přibyslavi.  

Kdo bude chtít, bude mít možnost si něco vyrobit. 

Co s sebou: materiál bude na místě, tavná pistole, drátky, nůž, nůžky klasické i zahradnické. 

Cena: dle spotřeby materiálu bude určena na místě (cca 150 – 200 Kč) 

Přihlášky formou sms na níže uvedený telefon do 8. 3. 2013!!!!!!!!!!! 
!!!Pokud bude přihlášeno méně než 10 osob, akce se konat NEBUDE!!! 

Přihlášení je nutné kvůli nákupu materiálu. Děkuji.  Těším se na vás.    Evka 776 85 25 03 
 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci březnu oslaví 
výročí narození: 

 

Plíhalová Marie,  
Oudoleň 80 

 

Kohout Josef 
Oudoleň 183 

 

Veselý Luboš 
Oudoleň 148 

 

BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !! 

do Chotěboře. To se konalo se v pátek 22. 2. v Junioru. Nezískali jsme sice žádné ocenění, ale měli jsme 
příležitost změřit své síly s ostatními, a to je také důležité.                                                              Dagmar Losenická 
 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK 
V zimě vedle pozorování přírody využíváme materiály SEV Sluňákov – Zelený ostrov. Příběh Zelený ostrov je 
zpracovaný podle skutečné události z r. 1883, výbuchu sopky na ostrově Krakatau, která zničila veškerý tamní 
život. Náš  Zelený  ostrov  je soubor pracovních listů a činností, které  mají  dětem  přiblížit, jak  se  pustý  ostrov, 
na kterém nezůstalo nic než kámen, během několika desetiletí změnil doslova v zelenou oázu života.  
I my jsme si vyrobili malou sopku a pozorovali sopečný výbuch. Sledujeme postupné osidlování ostrova – nejdříve 
rostlinami, pak živočichy – provádíme jednoduché pokusy a doplňujeme pracovní listy. Společně objevujeme, jak je 
vše v přírodě propojeno.                                                                                                                  Dagmar Losenická 

 
 
 
MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň 
organizoval v sobotu 9. února 2013  již 
tradiční MASOPUSTNÍ PRŮVOD. 
Počasí sice nebylo ideální, ale kapela pěkně 
hrála a masky byly velmi originální. Těšíme 
se na příští rok. 

 
 

 
 
Březen je měsícem naděje. Jaro je připraveno vystřídat zimu, vzduch je už voňavější a více světla přináší lepší náladu. 
Silničáři sčítají škody po zimě a snaží se opravit všechny výmoly. Letos zima dala našim komunikacím zabrat, takže  
práce  budou  mít   zase hodně, nemluvě o nákladech na ně.  
Máme za sebou na druhé straně i příjemnější události. Nedá mi, abych nevzpomněl biatlonové mistrovství světa 
v Novém Městě na Moravě.  Naplnilo  se  naše  očekávání. Díky   dlouholetému   společnému úsilí  zainteresovaných 
bez ohledu na politickou příslušnost se povedlo úctyhodné dílo – během šampionátu sportovci i fanoušky z celého světa 
obdivovaná „Vysočina aréna“. Tento sportovní areál je přitom všestranně využitelný 
pro vrcholné i mezinárodní akce nejen v biatlonu  nebo  klasickém  lyžování,  ale 
také  pro  další  sportovní  odvětví,  jako  jsou  závody  cyklistů  –  bikerů,  závody 
na kolečkových lyžích i na kolečkových bruslích a další. A co je podstatné – široký 
prostor je zde pro rekreační sportovní aktivity občanů nejen Vysočiny. To přispívá 
k rozvoji celého regionu, i proto nese toto zařízení název „Vysočina aréna“.  
Vlastní mistrovství světa přitáhlo pozornost celého sportovního světa. Obětaví 
organizátoři tento obrovský úkol zvládli a rád bych jim všem i obyvatelům 
Novoměstska poděkoval za tuto propagaci Vysočiny, jež nemá v naší historii 
obdoby. Mě osobně nadchla přátelská atmosféra na sportovištích i v hledišti. 
Doufám, že se vydařený sportovní svátek projeví rovněž v tom, že desetitisíce    
návštěvníků z domova i z ciziny se budou na Vysočinu rádi vracet. 
Na jaře ožívá nejen příroda, ale také naše města, městyse a vesnice. Snažíme se 
jim v tom z pozice kraje pomáhat. Grantových programů z Fondu Vysočina 
zaměřených na pomoc v konkrétních oblastech života ve městech a obcích je opět 
připraveno nemálo. Nemohu je všechny vyjmenovávat, ale vítám, že jsou stále 
smysluplněji využívány. Příkladem za všechny je Program obnovy venkova 
Vysočina, z něhož čerpá většina našich obcí a na jejich vzhledu je to znát. Opravy 
škol, kulturních domů, vylepšení zeleně – po kouscích se i naše vesnice prosvětlují 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

HASIČI 



OUDOLEŇSKÉ LISTY 3/2013 
 

4 
 

ODDÍL STOLNÍHO TENISU 
TJ SOKOL OUDOLEŇ 

REGIONÁLNÍ PŘEBOR 2. TŘÍDA 
Pořadí v tabulce  

Pořadí Název oddílu Počet bodů 
1. Chotěboř F  50 

2. SB Světlá D 49 
3. Hasiči Jitkov C 49 
4. TJ Sokol Oudole ň  46 
5. Havl. Brod G  42 
6. Chotěboř G 41 
7. TJ Sokol Mírovka  39 
8. Havl. Brod F 36 
9. TJ Sokol Maleč  33 
10. SB Světlá F 32 
11. SB Světlá E 24 
12. Hasiči Jitkov D 19 

 

Výsledky zápas ů od 25. 1. do 24. 2. 2013  
TJ Sokol  
Oudoleň  

TJ Sokol 
Maleč 

výhra 12:6 

TJ Sokol  
Oudoleň  

SB Světlá E výhra 13:5 

SB Světlá F TJ Sokol 
Oudoleň 

výhra 1:17 

Chotěboř F TJ Sokol 
Oudoleň 

remíza 9:9 

 

TJ Sokol Oudoleň pořádá v sobotu 30. 3. 2013 VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU. Hudba: Kyvadlo.  

a vypadají stále lépe. Proto jsme do tohoto programu letos opět nasměrovali téměř 70 miliónů korun. Neskrývám ovšem, 
že představitelům všech obcí zbývá spousta dalších starostí s rozpočty, investicemi i zajišťováním běžného provozu tak, 
aby se občanům Vysočiny prostě dobře žilo. 
Přeji Vám, abyste s přicházejícím jarem načerpali dobrou náladu a chuť prožívat intenzivněji pozitivní stránky našich 
životů.                                                                                                                         Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 
 

 
Tentokrát se nám představí rychlobruslař Pepa Stehno .  
S bruslením Pepa začínal ve čtyřech letech v rámci hokejové přípravky v HC 
Chotěboř.     Více     než     tah 
na branku ho vždy bavilo 
bruslení, proto vyzkoušel v lednu 
2012 dlouhé nože 
v rychlobruslařském oddíle BOJ 
Žďár nad Sázavou,  kde  trénuje 
a závodí více než rok. 
V průběhu zimní sezony probíhají 
tréninky až šestkrát týdně, a to 
na zimním stadionu, nebo, pokud 
přeje počasí, na venkovním 
ledovém ovále. Každý trénink 
začíná      rozklusáním                 
a protažením, následuje 

rychlobruslařská abeceda a brusle. Závěr tréninku znamená 
opět vyklusání a strečink. Za  závody  oddíl  hromadně jezdí 
do Polska, Německa nebo do Rakouska. V létě jsou 
alternativou   kolečkové   in-line   brusle,   pro které  jsou  jak 
ve Žďáře, tak i v celé České republice podmínky velmi dobré. 
Na rychlobruslení Pepu baví několikadenní zájezdy celého 
týmu do zahraničí a to, že se mu daří vozit domů medaile. 
Závody a úsp ěchy v roce 2012 : 
Zima: 

• Zakopane, Polsko – 1. místo 
• Pohár Martiny Sáblíkové, Žďár – 1. místo 

Léto: 
• Seriál tří závodů Otrokovický pohár – 1. místo 
• Mistrovství ČR, Praha – 2. místo 
• Life In-line tour, Hradec Králové – 1. místo 
• Žďárské In-line závody, Žďár – 1. místo 
• WOTT, Žďár – 2. místo  

Více informací o činnosti Žďárského oddílu naleznete na: http://www.rychlobrusleni-zdar.cz. 
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OPRAVNA HODIN    

JAROSLAV UCHYTILJAROSLAV UCHYTILJAROSLAV UCHYTILJAROSLAV UCHYTIL    
    

Tel. 607 944 058 
 

Havlíčkův Brod 
Smetanovo náměstí 3517 (vestibul Vesna) 

 

OPRAVY hodin, hodinek, budíků, výměny baterií na počkání a jiné 
služby v oboru. 

KULTURA A INZERCE 

SPORTOVNÍ OKÉNKO 


